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КАКВО ТРЯБВА 
ДА ЗНАЕТЕ ЗА 
ТРАНСВАГИНАЛНИЯ 
УЛТРАЗВУК?

•  При ултразвуковото изследване се използват високочестотни звукови вълни, 
за да се получат подробни изображения на вътрешните органи.

•  За разлика от рентгеновите лъчи, ултразвуковото изследване не включва 
радиация, което означава, че няма известни странични ефекти и е безопасно.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ТРАНСВАГИНАЛНИЯТ УЛТРАЗВУК?
Лекарят използва ултразвук, за да създаде изображения на 
вътрешността на тялото. Високочестотните звукови вълни се отразяват 
от вътрешните органи и образуват тези изображения.
Съществуват два начина за извършване на ултразвук - абдоминален и 
трансвагинален.
Трансвагиналният ултразвук е вътрешно сканиране на женските 
репродуктивни органи. При него във влагалището се вкарва малка 
ултразвукова сонда, наречена трансдюсер, за да се получат много 
подробни изображения на органите в областта на таза.

Може да се наложи да се използва трансвагинален ултразвук за 
изследване на:
- вагината
- шийката на матката
- матката
- фалопиевите тръби
- яйчниците
- пикочния мехур

С трансвагинален ултразвук може да се провери:
- формата, позицията и размера на яйчниците и матката
- дебелината и дължината на шийката на матката
- кръвотока през органите в таза
- формата на пикочния мехур и евентуални промени
- дебелината и наличието на течности в близост до пикочния мехур или в:

• маточните тръби
• миометриума – мускулната тъкан на матката
• ендометриума

Лекарите може да назначат трансвагинален ултразвук по различни 
причини. Например, може да се наложи да се установи причината за:
- тазова болка
- необяснимо вагинално кървене
- безплодие
- необичайни резултати от тазово или коремно изследване

Тези изображения могат също така да помогнат за диагностициране на:
- доброкачествени образувания като фиброиди, кисти и образувания
- тазово възпалително заболяване
- ендометриоза
- кървене след менопауза

Освен това може да се провери за наличието на вътрематочна 
контрацептивна система.
Лекарите може да поискат трансвагинален ултразвук по време на 
бременност, тъй като той може да помогне:
- да се провери сърдечния ритъм на плода
- да се потвърди датата на раждането
- да се оцени състоянието на плацентата
- да се провери за извънматочна бременност
- да се наблюдава бременност с по-висок риск от спонтанен аборт

БОЛЕЗНЕНО ЛИ Е?
Трансвагиналният ултразвук обикновено не е болезнен, но поставянето 
на сондата може да е неприятно.
Здравният специалист, който извършва сканирането, първо покрива 
сондата с обвивка и смазващ гел, преди да я въведе бавно във 
влагалището на дълбочина около 5-8 см. На този етап може да има лек 
натиск или дискомфорт.
Трансвагиналният ултразвук няма последици и след него човек може да 
се върне към обичайните си дейности.

ТРАНСВАГИНАЛЕН VS. ТАЗОВ УЛТРАЗВУК
Ултразвукът на таза е неинвазивно изследване, което създава 
изображения на вътрешните репродуктивни органи, за да помогне на 
специалистите да диагностицират определени състояния.
Лекарите може да използват термина "тазов ултразвук", за да опишат 
както трансвагинален, така и трансабдоминален ултразвук. По време 
на трансабдоминалния ултразвук лицето, което извършва изследването, 
използва сондата извън корема.
Друго наименование на трансабдоминалния ултразвук е външен 
тазов ултразвук. Пациентът лежи по гръб на масата за изследване и 
медицинският специалист нанася гел върху долната част на корема. 
След това премества сондата над тази област.
Пациентът може да почувства лек натиск върху корема си, но 
сканирането не е болезнено. Сондата използва звукови вълни, за да 
формира изображение на вътрешните органи и структури в областта на 
таза.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



Кога е подходящо  
да се прилага

  За установяване на 
причините за инфертилитет

  При планиране на 
бременност и преди 
процедура за ин-витро 
оплождане

  Преди инвазивна 
гинегологична манипулация 
с повишен риск от 
инфекциозни усложнения

  В случаи на повтарящи  
се спонтанни аборти

  При хронични и често 
рецидивиращи вагинални 
инфекции

  При несъответствие между 
клинични симптоми и 
лабораторни резултати

  За профилактика и анализ 
на състоянието  
на микрофлората  

Кога е подходящо  
да се прилага
:

  При симптоми на урогени-
тални инфекции

  За установяване на 
причините за стерилитет

  При планиране на 
бременност – изследване 
на двамата партньори за 
редуциране на риска от 
усложнения по време на 
бременност и от увреждане 
на плода

  При мониторинг на 
ефективността на лечението

  При профилактика и 
анализ на състоянието на 
микрофлората при здрави 
мъже
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За сравнение, трансвагиналният ултразвук може да осигури по-близки 
изображения на вътрешните органи, отколкото външния ултразвук на 
таза.

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ТРАНСВАГИНАЛЕН УЛТРАЗВУК?
Трансвагиналният ултразвук е безболезнено изследване, което изисква 
много малко подготовка. Човек може да се храни и пие нормално преди 
прегледа. Пикочният мехур трябва да бъде изпразнен непосредствено 
преди сканирането.

ПО ВРЕМЕ НА СКАНИРАНЕТО
Трансдюсерът произвежда звукови вълни, които се отразяват от 
вътрешните органи и предават информация. 
Изображенията се показват веднага на екрана, което дава възможност 
на пациента и на медицинския специалист да наблюдават сканирането 
в реално време.
Целият процес може да продължи 15-30 минути.

РИСКОВЕ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
За разлика от традиционната рентгенова снимка, при трансвагиналния 
ултразвук не се използва радиация. В резултат на това той е напълно 
безопасен - не са известни никакви рискове.

Безопасно е да се извършва трансвагинален ултразвук и по време на 
бременност - няма риск за плода.
По време на поставянето на трансдюсера може да има известен 
натиск и минимален дискомфорт. Това усещане трябва да изчезне след 
сканирането.
Важно е веднага да уведомите ехографиста или лекаря, ако нещо се 
чувства особено неприятно.

МОЖЕ ЛИ ДА ПРИЧИНИ ЗАГУБА НА БРЕМЕННОСТ?
Както потвърждава Асоциацията за спонтанен аборт, няма 
доказателства, че трансвагиналният ултразвук може да увреди плода 
или да причини загуба на бременност.
Ако се забележи кървене след трансвагинален ултразвук, това може да 
се дължи на това, че кръвта се е събрала по-високо във влагалището и 
трансдюсерът може да я е изместил.
Трансвагинален ултразвук може да се прави през първите 11-12 
седмици от бременността. След 11-12-та седмица по-често се прави 
трансабдоминален ултразвук. В някои случаи обаче лекарите все 
още могат да поискат трансвагинален ултразвук, който е по-точно и 
подробно сканиране.
Трансвагиналният ултразвук е безопасен до момента, в който на 
бременната й изтекат водите.

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Резултатите от ултразвуковото изследване са готови веднага, ако 
то се прави от лекар. Ако сканирането се извършва от ехографист, 
той изпраща изображенията на рентгенолог за анализ. След това 
рентгенологът изпраща писмен доклад за резултатите на лекуващия 
лекар.
Така или иначе, важно е резултатите да се обсъдят с лекар, който може 
да предостави повече информация. 

НАКРАТКО

Трансвагиналният ултразвук е безопасно изследване, без известни 
рискове. Хората може да изпитат лек дискомфорт по време на него, 
но той трябва да изчезне след това.
Ултразвукът може да отнеме 15-30 минути, а резултатите могат да 
бъдат получени веднага или до няколко дни, в зависимост от това 
дали по време на сканирането е присъствал лекар.
Ако човек изпитва силен дискомфорт по време на ултразвуковото 
изследване, лекарят или ехографът може да извърши вместо това 
трансабдоминално ултразвуково изследване. При този вид не се 
налага вкарване на сканиращия инструмент във влагалището.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Вагиналната мрежа може да помогне за укрепване на отслабена част 
от влагалището, да поддържа спаднали органи или да предотврати 
изтичане на урина.
В тази статия са разгледани видовете вагинални мрежи, потенциалните 
ползи и рискове, споровете около лечението и алтернативните 
възможности.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Трансвагиналната мрежа е имплант от естествена или синтетична 
материя, който здравните специалисти използват за укрепване на 
отслабена област на влагалището. Поставянето на трансвагинална 
мрежа е хирургична процедура.
Трансвагинален мрежест имплант може да бъде поставен при 
наличие на пролапс на тазовите органи (POP) или стресова уринарна 
инконтиненция (SUI).
Пролапс на тазовите органи възниква когато мускулите и връзките, 
обграждащи тазовите органи, отслабнат и изпаднат от мястото си.
Стресова уринарна инконтиненция е състояние, при което урината 
изтича по време на физически движения, като например при кашляне, 
кихане или смях.

С КАКВА ЦЕЛ СЕ ПОСТАВЯ
Трансвагиналната мрежа може да подпомогне поддържането на 
вагиналната стена при хора с пролапс на тазовите органи.
При хора със стресова уринарна инконтиненция може да се постави 
мрежест слинг. Хирургът поставя мрежест слинг през влагалището, за 
да поддържа уретрата.
Слингът облекчава натиска върху пикочния мехур, което може да 
помогне за предотвратяване на изтичането на урина.

ВИДОВЕ
Съществуват различни видове вагинални мрежи, в това число:

-  Абсорбираща се: Абсорбиращата се мрежа се разгражда и отслабва 
с течение на времето, позволявайки на нова тъкан да израсне и да 
осигури подкрепа вместо нея.

-  Неабсорбираща се: Неабсорбиращата се мрежа е постоянен имплант 
в тялото, който осигурява дългосрочна опора.

-  Синтетична: Синтетичната мрежа може да се предлага в плетени или 
неплетени форми. Синтетичната мрежа може да бъде неабсорбираща 
се или абсорбираща се, или комбинация от двете.

-  Мрежа от животински произход: Мрежата от животински произход 
е абсорбираща се и може да се състои от животински черва или кожа, 
например от прасе или крава. Животинската тъкан се подлага на 
дезинфекция и обработка, за да бъде безопасна в тялото.

ПРЕДИМСТВА И РИСКОВЕ
Трансвагиналната мрежа може да помогне за укрепване на отслабената 
част на влагалището, да осигури опора и да помогне за връщането на 
засегнатите органи в нормалното им положение. Съществуват обаче 
рискове, за които трябва да се знае.

Потенциалните рискове от вагиналната мрежа включват:
- постоянно вагинално кървене
- нередовно вагинално течение
- повтарящи се инфекции на пикочните пътища

Други възможни усложнения може да включват:
- болка или подуване в областта на таза
- дискомфорт по време на секс
- инфекция на пикочния мехур или червата
- инконтиненция
-  пробождаща болка или усещане за бодеж във влагалището, което може 

да се влоши при упражнения
- болка в корема, седалището или краката

ПРОТИВОРЕЧИВИ МНЕНИЯ

Съществуват известни спорове относно трансвагиналната мрежа и дали 
тя е безопасен метод за лечение на POP или SUI.
През 2019 г. Администрацията по храните и лекарствата (FDA) забрани 
по-нататъшното производство, продажба и разпространение на 
хирургически вагинални мрежи за лечение на POP.
FDA заяви, че Boston Scientific и Coloplas - двама производители 
на вагинални мрежи, не са показали достатъчно безопасност или 
ефективност на своите продукти.
FDA смята, че това действие е необходимо след зачестилите съобщения 
за негативни странични ефекти от използването на трансвагинална 
мрежа за лечение на POP.
Американското дружество по урогинекология (AUGS) заявява, че 
подкрепя използването на трансвагинални мрежи в някои ситуации, 
когато това е най-подходящият вариант за лечение.

ТРАНСВАГИНАЛНА МРЕЖА 
плюсове и минуси

Поставянето на импланта е една от 
възможностите за лечение на пролапс на 
тазовите органи или стресова уринарна 

инконтиненция. Съществуват обаче някои 
опасения относно неговата безопасност

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



6 01.03.2022/01.04.2022 специализирано изданиеТрансвагинална мрежа – плюсове и минуси

АЛТЕРНАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Алтернативните възможности за лечение на трансвагиналната мрежа 
включват:

ПЕСАРИ
Песарът е силиконово устройство, което се поставя във влагалището, 
за да поддържа органите, които са изпаднали от мястото си. Песарът 
може също така да оказва натиск върху уретрата, за да предотврати 
изтичането на урина.
Около 50-80% от жените могат успешно да използват песар, независимо 
от възрастта, медицинската история или тежестта на състоянието им.
Хората могат да изберат да си поставят песар за лечение на POP или 
SUI, като той може да е подходящ за тези, които:
-  искат временно или дългосрочно решение на проблема с изтичането на 

урина по време на физическа активност
- искат нехирургично решение
-  разполагат с време за редовно отстраняване и почистване на песара, 

когато е необходимо

Песарите може да не са подходящи за хора с:
- разширен вагинален отвор
- тясно или по-късо влагалище вследствие на операция
- вагинално вроговяване
- вагинална сухота
- слаби мускули на тазовото дъно

ТЕРАПИЯ НА ТАЗОВОТО ДЪНО
Друга алтернатива на вагиналната мрежа е терапията на тазовото дъно. 
Терапията на тазовото дъно включва специфични упражнения, които 
укрепват мускулите на тазовото дъно.
Хората може да искат да работят заедно с физиотерапевт, който 
предлага обучение за тазовото дъно.

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Техники като биофийдбек и електростимулация също могат да помогнат 
за подобряване на функцията на мускулите на тазовото дъно и за 
лечение на POP и SUI.
Други лечения могат да включват:
- трениране на пикочния мехур и абсорбиращи продукти при SUI
- медикаменти
-  промени в начина на живот, като поддържане и постигане на 

здравословен индекс на телесна маса, избягване на вдигането на 

тежки предмети и лечение на запек или хронична кашлица

Съществуват и хирургични алтернативи, като например:
-  Възстановяване на нативната тъкан или пубовагинален слинг, при 

който се използва собствената тъкан на лицето за лечение на POP
-  Възстановяване с биологични присадки, при което се използва 

човешка или животинска тъкан за поддържане на пролапса
-  Обемни агенти, които лекарят инжектира в уретрата като лечение на 

SUI

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЧОВЕК, КОЙТО ИМА ОПАСЕНИЯ 
ОТНОСНО ТАЗОВАТА СИ МРЕЖА?
Ако хората имат някакви симптоми на усложнения от вагинална мрежа, 
те трябва да разговарят с медицински специалист.
Лекарят може да извърши изследвания, като например имиджова 
диагностика, за да провери за евентуални проблеми с трансвагиналната 
мрежа.
При хора, които имат опасения относно безопасността на тяхната 
мрежа, но нямат неблагоприятни симптоми, не е необходимо да се 
отстранява мрежата.
Операцията за отстраняване на мрежата може да предизвика нежелани 
симптоми и не е наложителна, освен ако не е налице медицински 
проблем.

НАКРАТКО

Трансвагиналната мрежа е синтетичен или естествен имплант от 
мрежа във влагалището за лечение на POP или SUI. Трансвагиналната 
мрежа може да помогне да се поддържат спаднали органи, да се 
укрепи отслабената стена на влагалището или да се предотврати 
изтичането на урина.
Около употребата на трансвагинална мрежа има известни 
противоречия и FDA забрани на двама производители да продават 
хирургически мрежи поради опасения относно тяхната безопасност и 
ефективност.
Други организации, като AUGS, заявиха, че вагиналната мрежа може 
да бъде подходящ вариант за лечение при някои обстоятелства.
Хората могат да обсъдят потенциалните ползи и рискове от 
операцията с вагинална мрежа и други възможности за лечение със 
здравен специалист.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Диагностичнни предимствата  
на 3D МАМОГРАФИЯТА

3D мамографията или дигиталната томосинтеза се различава от 
стандартната мамография, която предлага 2D картина. Тя помага на 
лекарите да направят обстоен скрининг за рак на гърдата, включително 
при хора без забележими признаци или симптоми на заболяването. Тази 
техника може да бъде от особено важно значение за някои пациенти, 
като например тези с плътна тъкан на гърдата.
Точните изображения са от решаващо значение, тъй като ракът на 
гърдата е често срещан. По данни на Американското дружество за борба 
с рака 1 от 8 жени може да развие заболяването.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 3D МАМОГРАФИЯТА?
3D мамографията е подобна на традиционната мамография. Тези 
мамографии са образни изследвания, които здравните специалисти 
използват за проверка за евентуални заболявания на гърдата, като 
например рак на гърдата.
Стандартната 2D мамография създава плоско изображение на гърдата, 
докато 3D мамографията създава триизмерно изображение.
Апаратът за мамография изпраща малки рентгенови сигнали през 
тъканта на гърдата под различни ъгли. След това той обединява всички 
изображения в едно 3D изображение.
Окончателната 3D снимка дава пълна, подробна представа за гърдата. 
Лекарите могат да я използват, за да открият признаци на атипични 
образувания или рак.
Лекарите може да препоръчат 3D мамография, за да изследват 
образувания, които са характерни за рак, или за да се установи 
причината за симптомите, които човек може да изпитва.
Използването на 3D мамография може да даде на лекарите и на 
пациентите повече увереност и сигурност при поставянето на 
диагнозата и при всички необходими последващи действия.

СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННАТА МАМОГРАФИЯ
Традиционните 2D мамографии понастоящем са браншовият стандарт 
за визуализиране на тъканта на гърдата и един от най-добрите методи 
за скрининг за рак на гърдата.
По време на 2D мамография медицинското лице компресира тъканта 
на гърдата, за да я направи възможно най-равномерна. След това 
апаратът създава прости рентгенови изображения на тъканта отстрани 
и отгоре надолу.
При 3D мамографията процесът е подобен, с тази разлика, че 
медицинското лице прави множество рентгенови снимки на гърдата 
от много различни ъгли. След това компилира тези изображения, за да 
създаде пълно цифрово представяне на гърдата.

Процесът позволява на лекарите да разгледат малки, отделни участъци 
от тъканта на гърдата. Това ниво на детайлност може да помогне на 
специалистите да открият по-точно някои форми на атипичен растеж в 
тъканта.

КОЙ СЕ НУЖДАЕ ОТ 3D МАМОГРАФИЯ?
Лекарите могат да препоръчат 3D мамография, за да изследват 
неочаквани образувания или за да се установи източникът на 
симптомите, които човек може да има.
Американското дружество на гръдните хирурзи препоръчва на 
всички жени над 40-годишна възраст да се подлагат на годишен 3D 
мамографски скрининг на гърдите. От там добавят, че жените с по-
висок от средния риск от рак на гърдата трябва да се подлагат на 
ежегодни прегледи от 35-годишна възраст нататък.
Извършването на 3D мамография може да бъде особено полезно за тези 
с плътна тъкан на гърдата. Това е така, защото плътната тъкан може да 
направи изображенията от 2D мамографията по-мъгляви или неясни.
Злокачествените образувания и признаците на тумори изглеждат 
плътни и бели на рентгеновото изображение. Плътната тъкан на 
гърдата също може да изглежда бяла, което може да затъмни всякакви 
признаци на необичаен растеж.
Тъй като при 3D мамографиите се използват много изображения на 
различни слоеве на тъканта, за лекаря е по-лесно да открие неочаквани 
образувания дори в плътна тъкан на гърдата.
Хората с нетипични симптоми или признаци на заболяване на гърдата 
също могат да се нуждаят от 3D мамография.
Освен това 3D мамографиите могат да намалят необходимостта от 
последващи образни изследвания.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ?
Лекарите може да имат някои препоръки за дните, предшестващи 
мамографията.
Например, те могат да препоръчат на пациентките да насрочат 
изследването непосредствено след менструалния си цикъл, тъй като по 
това време тъканта на гърдите може да е по-малко чувствителна.
Може също така да се наложи да се избягва носенето на парфюми или 
дезодоранти в деня на мамографията, тъй като някои от тези продукти 
могат да попречат на процедурата.
Освен това пациентките трябва да информират медицинския 
специалист за всички лекарства или хормони, които приемат. Те 
трябва да съобщят и за всички предишни операции или евентуална 
бременност.

При нея се 
използват много 
изображения на 
различни слоеве  
на тъканта и  
така за лекаря е  
по-лесно да открие 
неочаквани 
образувания дори 
в плътна тъкан на 
гърдата.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Процедурата на 3D мамографията е подобна на тази на стандартната 
мамография. Пациентът трябва да се съблече от кръста нагоре и да 
свали всички бижута. Медицинското лице поставя гърдата на пациента 
върху една компресираща плоча на апарата и използва втора плоча, 
за да изравни тъканта на гърдата и да създаде еднаква дебелина по 
цялата повърхност.
3D мамографският апарат прави много рентгенови снимки от различни 
ъгли. По принцип рентгенът може да направи 11 изображения за 
7 секунди. След това компютърът обработва изображенията, за да 
формира ясен 3D образ.
Цялата процедура може да отнеме около 30 минути. Хората може да 
изпитат известен временен дискомфорт от натиска върху гърдите, 
когато са под компресионната плоча.

РЕЗУЛТАТИ
Лекарите търсят в изображенията признаци на атипичен растеж, 
калциране или бучки в тъканта на гърдата. Ако мамографията показва 
потенциален здравословен проблем, може да се наложат допълнителни 
изследвания.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ СЛЕД НЕОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Ако мамографията покаже нетипичен резултат, пациентът може да се 
нуждае от допълнителни прегледи, за да се диагностицира проблемът. 
Въпреки това, нетипичните резултати не означават, че човек има рак 
на гърдата. Може да се наложи лекарите да изследват по-подробно 
определена област или да проучат евентуални кисти, образувания или 
калцификати, които представляват отлагания на калций.
Последващият преглед може да включва едно или повече от следните 
изследвания:
- друга мамография
- ултразвук
- ядрено-магнитен резонанс
Ако резултатите не показват нищо обезпокоително, хората може 
да не се нуждаят от допълнителни изследвания до следващия си 
рутинен преглед. Ако допълнителните изследвания покажат някакви 
нетипични индикации, може да се наложи биопсия за потвърждаване 
на резултатите. Биопсията представлява тъканна проба, която лекарите 
изследват под микроскоп, за да проверят дали има ракови клетки.

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
3D мамографията има за цел да открие заболяване чрез скрининг на 
тъканта на гърдата за възможни аномалии. Тя също така помага на 
здравните специалисти да диагностицират заболявания на гърдата. 

3D мамографията може да има 
по-висок процент на откриване 
на заболяване от стандартните 2D 
мамографии и може да намали 
необходимостта от последващи 
образни изследвания.
Последващият преглед може 
да включва едно или повече от 
следните изследвания:
- друга мамография
- ултразвук
- ядрено-магнитен резонанс
Ако резултатите не показват нищо 
обезпокоително, не се налагат 
допълнителни изследвания до 
следващия рутинен преглед. Ако 
допълнителните изследвания 
покажат някакви нетипични 
индикации, може да се наложи 
биопсия за потвърждаване 
на резултатите. Биопсията 
представлява тъканна проба, 
която лекарите изследват под 
микроскоп, за да проверят дали 
има ракови клетки.
3D мамографията се препоръчва 
като скринингов или 
диагностичен тест за заболяване 
на гърдата. Скрининговата 
мамография помага за ранното 
откриване на рак на гърдата, 
когато няма симптоми. Тя е 
годишен, рутинен тест за жени 
над 40-годишна възраст или 
такива с по-висок риск от рак на 
гърдата.
 Диагностичната мамография 
помага за диагностициране на 
заболяването, ако пациентът има 
някакви нетипични признаци или 
симптоми, като бучка или секрет 
от зърното.

РИСКОВЕ
3D мамографията крие минимален риск, а ползите от нея обикновено 
надвишават евентуалните рискове. Радиационната доза при 3D 
мамография може да варира, но е възможно да е малко по-висока 
от тази при 2D мамографията. Въпреки това тези дози все още са в 
рамките на одобрените от американската Администрация по храните и 
лекарствата (FDA) нива на безопасност.
Мамографиите може да дадат фалшиво положителен резултат, което 
означава, че е възможно да покажат аномалия, когато няма заболяване. 
Въпреки това 3D мамографията за скрининг и диагностика намалява 
вероятността от фалшиво положителни резултати.
Нито един образен тест не е съвършен и винаги има вероятност 
мамографията да не успее да открие заболяване, особено в области, 
които са трудни за заснемане. Това се нарича фалшиво отрицателен 
резултат.
Всички форми на мамография могат да бъдат неудобни. Въпреки това 
3D мамографията може да причини по-малък дискомфорт, тъй като при 
нея се използва само минимален натиск за поддържане на гърдата на 
място по време на теста.

НАКРАТКО

Мамографиите, използващи 3D технология, са сравнително нови, 
но много здравни заведения ги възприемат. Процесът е подобен 
на този при стандартната мамография, но 3D мамографиите 
предлагат по-пълно изображение на тъканта на гърдата, отколкото 
2D мамографиите. Това позволява по-лесно да се видят неочаквани 
образувания и други проблеми в гърдите.

Лекарите препоръчват всички, които се нуждаят от мамография, 
да се подлагат на 3D мамография, когато това е възможно. 
Провеждането на тези прегледи е от особено важно значение за 
хората с плътна тъкан на гърдата.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Притеснително ли е сърцебиенето в менопаузата?
То е пряк резултат от по-ниските нива на хормона естроген, 
което води до свръхстимулация на сърцето. В резултат 
сърдечната честота може да се увеличи с 8-16 удара в 
минута, а в няки случаи ритъмът може да стигне до  
200 удара в минута
Някои хора може да възприемат менопаузата като важен етап в 
живота: преход към средната възраст. Други може да се притесняват от 
добре познатите симптоми, като горещи вълни и нощно изпотяване.
Въпреки че менопаузата е естествен и здравословен преход, тя може 
да бъде съпроводена с някои неприятни странични ефекти. Често 
срещани симптоми са вагинална сухота, дискомфорт по време на 
секс, затруднения със съня, лошо настроение, тревожност, намалено 
сексуално желание и проблеми с паметта и концентрацията.
За сърцебиенето не се говори широко във връзка с менопаузата и 
затова е по-вероятно то да изненада жените в този период. То може 
да се появи поради хормоналните промени не само по време на 
менопаузата, но и по време на менструацията и бременността, и често е 
временно.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪРЦЕБИЕНЕТО?
Сърцебиенето се нарича още нередовен сърдечен ритъм или аритмия. 
Това са сърдечни удари, които внезапно са по-забележими от 
редовните.
По време на палпитация сърцето може да бие, да трепти, да забързва 
или да бие неравномерно. Сърцебиенето често е краткотрайно, с 
продължителност само няколко секунди или, в по-лошия случай, 
няколко минути.
Палпитациите може да изглеждат тревожни, но те често са безобидни и 
не е задължително да сигнализират за сериозен проблем. Въпреки това 
хората все пак трябва да се свържат с лекар, ако се появят.

ПРИЧИНИ ЗА СЪРЦЕБИЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА МЕНОПАУЗА
Жена, която понякога усеща, че сърцето й прескача или пропуска 
ритъм, може да е засегната от сърцебиене в менопаузата. Това е често 
срещан симптом на перименопаузата.
Перименопаузата е периодът преди менопаузата. Менопаузата 
настъпва, когато жената не е имала менструация в продължение 
на 12 месеца. След това се казва, че тези хора са във фазата на 
постменопаузата.
Сърцебиенето е пряк резултат от по-ниските нива на хормона 
естроген, което води до свръхстимулация на сърцето. Такъв спад 
в производството на хормона може да бъде свързан с увеличаване 
както на сърдечната честота, така и на честотата на сърцебиенето и 
незастрашаващите аритмии.

КОГА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛЕКАР?
Въпреки че сърцебиенето обикновено е безвредно, човек, който го 
изпитва, не трябва да го пренебрегва. Наложителна е консултация 
с лекар за поставяне на диагноза и за изключване на евентуални 
аномалии.
Лекарите обикновено искат по-специално да проучат дали сърцебиенето 
е свързано със задух, замайване или дискомфорт в гърдите.
Сърцебиенето в менопаузата може да увеличи сърдечната честота с 
8-16 удара в минута. Някои хора обаче съобщават за много по-големи 
увеличения, като сърдечният им ритъм достига до 200 удара в минута.
Жените в менопауза, при които се наблюдава неравномерно 
сърцебиене, често се лекуват с помощта на естествени методи. Когато 
проблемите са причинени от намалени нива на естроген, лечението 
може да включва комбинация от промени в начина на живот и 
природни средства.
Няколко промени в начина на живот могат да помогнат за намаляване 
на появата на менопаузално сърцебиене. Те включват:
-  намаляване на приема на кофеин чрез пиене на по-малко кафе и 

други напитки с високо съдържание на кофеин
- намаляване или избягване на стимуланти, като цигари и алкохол
-  практикуване на техники за релаксация, като йога и дихателни 

упражнения

РИСК ОТ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕНОПАУЗА
Според Британската фондация за сърдечни заболявания (BHF) жените 
като цяло имат по-малък риск да бъдат засегнати от коронарна болест 
на сърцето (КБС) преди менопаузата. След това рискът от нея се 
увеличава и продължава да нараства.
Лекарят може да предпише хормонозаместителна терапия, за да 

помогне за облекчаване на 
неприятните симптоми при 
хората, които ги изпитват. 
В миналото се е смятало, че 
тя допълнително допринася 
за предпазване на жените от  
коронарна болест на сърцето. 
Последните изследвания обаче 
показват, че това не е така.
Освен това Британската 
фондация за сърдечни 
заболявания твърди, 
че някои форми на 
хормонозаместителна терапия 
могат леко да повишат риска от коронарна болест на сърцето и инсулт.
По същия начин същите терапии могат да увеличат риска от дълбока 
венозна тромбоза и белодробна емболия. Това важи с особена сила за 
първата година от приема на хормонозаместителни продукти.
Важно е обаче да се помни, че тази терапия може да бъде много 
ефективна за облекчаване на симптомите на менопаузата. Всъщност 
за повечето хора в менопауза, особено за тези под 60-годишна възраст, 
ползите от нея надвишават рисковете.
Разбира се, няма универсално решение. Всеки човек е различен и затова 
е важно консултация с лекар дали хормонозаместителната терапия е 
подходяща.
С напредването на възрастта рискът от сърдечно заболяване се 
увеличава при всички. При жените обаче рискът се увеличава 
значително след менопаузата. Ето защо е жизненоважно да се направи 
всичко възможно за поддържане на сърцето здраво.
Доброто хранене играе важна роля. Приемът на много плодове, 
зеленчуци, риба и домашни птици може да помогне. Хората трябва да 
избягват и натрупването на излишни килограми, тъй като те могат да 
натоварят сърцето и да повишат кръвното налягане.
Въпреки това поддържането на добро здраве не се изчерпва само с 
храненето и поддържането на умерено тегло.

ДЕПРЕСИЯТА И СЪРЦЕТО
Изследвания, докладвани от Северноамериканското дружество по 
менопауза, показват, че анамнезата за депресия е друг рисков фактор 
за коронарна болест на сърцето и се основава на възрастта на жената. 
Те сочат, че жените под 65-годишна възраст са по-склонни да развият 
това заболяване в резултат на депресия, отколкото по-възрастните 
жени.
Въпреки че учените все още не са открили точно защо депресията 
и сърдечните заболявания са свързани, известно е, че депресията 
увеличава производството на хормони на стреса в организма. Тези 
хормони, включително адреналин и кортизол, могат да накарат 
сърдечния ритъм да се ускори и кръвното налягане да се повиши.
Жените с депресия могат да подобрят цялостното си здравословно 
състояние и здравето на сърцето си чрез лечение. Това може да стане 
чрез прилагане на механизми за самоконтрол, търсене на медицинска 
терапия или и двете.
Националният ресурсен център за женско здраве предлага следните 
добри механизми за справяне:
- Избягвайте да бъдете прекалено строги към себе си
- Поддържайте активност
- Общувайте и прекарвайте време с други хора
- Поставяйте си постижими цели
Ако човек преминава през перименопауза и изпитва симптоми, 
свързани със сърцето, тези дейности за подобряване на настроението 
могат да бъдат полезни.
Други идеи за подобряване на настроението включват:
- слушане на любима музика
- проява на спонтанност
- релаксиране с хубава книга
- гледане на комедия или филм по телевизията
- игра с домашен любимец
Всеки, който смята, че може да има депресия, трябва незабавно да се 
обърне към своя лекар или друг здравен специалист.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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ЕНДОМЕТРИОЗА  
и безплодие
Тя се появява, когато тъкан, подобна на 
лигавицата на матката, се разраства извън 
матката. С напредването на заболяването 
тези образувания могат да увредят околните 
репродуктивни органи и да повлияят на 
плодовитостта

Вид тъкан, наречена ендометриум, покрива вътрешността на матката. 
През всеки месец лигавицата се удебелява, а най-дебела е точно преди 
овулацията.
При човек с ендометриоза абнормалната тъкан, която се разраства 
извън матката, се държи по подобен начин. Тя се удебелява преди 
овулацията, а по време на менструацията се подува и кърви на места, 
на които не би трябвало. Тази набъбнала тъкан може да блокира 
фалопиевите тръби или да се разрасне в яйчниците, което може да 
затрудни забременяването.

ПРИЧИНЯВА ЛИ ЕНДОМЕТРИОЗАТА БЕЗПЛОДИЕ? 
Макар че ендометриозата не е задължително да причинява безплодие, 
тя може да намали фертилитета при много жени. Това не означава, че 
жените с ендометриоза не могат да забременеят, а че може да им е по-
трудно да забременеят.
Експертите смятат, че около половината от жените с безплодие имат и 
ендометриоза.
Ендометриозата е прогресивно заболяване, което означава, че може 
постепенно да се влоши с течение на времето. Тъй като все повече и 
повече участъци от ендометриозна тъкан се разрастват в областта на 
таза и корема, те могат да блокират репродуктивните органи. Това 
затруднява достъпа на сперматозоидите до яйцеклетката.
Освен това тези израстъци могат да увредят репродуктивните органи, 
като им попречат да работят правилно.
Ендометриозата може да повлияе на на фертилността и по следните 
начини:
- пречи на ембриона да се имплантира
- води до образувания по фалопиевите тръби
- влияе на растежа на яйцеклетките
- създава хормонален дисбаланс
- причинява хронично възпаление в таза

ВИДОВЕ ЕНДОМЕТРИОЗА И ПЛОДОВИТОСТ
Съществуват три основни типа ендометриоза: повърхностна 
перитонеална, ендометриоми и дълбоко инфилтрираща. Тези 
класификации описват мястото, където ендометриозните участъци са 
се разраснали в тялото на човека. Жена може да има един или няколко 
типа.
Освен това медицинските специалисти разделят ендометриозата на 
стадии. Те варират от I до IV, като I стадий е най-малко тежък, а IV 
стадий е най-тежък.

Повърхностна перитонеална
Перитонеумът е тънък слой, който покрива корема. Когато жена 
има перитонеална лезия, тя може да има израстъци или кисти в 
перитонеума.
Лекарите обикновено класифицират повърхностните перитонеални 
лезии като ендометриоза в I или II стадий. Въпреки че повърхностната 
перитонеална лезия е най-малко тежката форма на ендометриоза, някои 
жени може да срещнат трудности при зачеването.

Ендометриоми
Ендометриомите са кисти, които растат на повърхността на яйчниците 
или вътре в тях. Те са тъмни, пълни с течност сакове, които лекарите 
понякога наричат шоколадови кисти.
Когато жена има ендометриом, той обикновено е ендометриоза в стадий 
III или IV. Това означава, че при нея може да започне да се разраства 

тъкан по фалопиевите тръби и яйчниците.
Ендометриомите могат да окажат значително влияние върху 
плодовитостта поради увреждащото им въздействие върху тъканта на 
яйчниците. Това може да доведе до проблеми с овулацията.

Дълбоко инфилтрираща
При дълбоко инфилтриращата ендометриоза тъкан, подобна на 
ендометриума, се разраства върху органи в близост до матката, като 
вагината, пикочния мехур и червата. Това е най-тежката форма на 
заболяването.
Лекарите обикновено класифицират дълбоко инфилтриращата 
ендометриоза като IV стадий, тъй като човек има израстъци или 
лезии, които се простират на 5 мм под перитонеума. В допълнение 
към ендометриомите, жена с ендометриоза в IV стадий може да има 
обширни разраствания в яйчниците, матката и ректума.
Ако вече е претърпяла предишни операции за отстраняване на кисти, 
жената може да е загубила и значителен брой яйцеклетки.
Важно е да се отбележи, че въпреки че на този етап  зачеването по 
естествен път не е възможно, напълно е възможна ин витро бременност.

ИНДЕКС НА ПЛОДОВИТОСТТА ПРИ ЕНДОМЕТРИОЗА
Ако жена с ендометриоза иска да зачене, лекарят може да оцени 
състоянието й, като използва индекса на ендометриозна плодовитост 
(EFI).
EFI е 10-точкова скала, която може да покаже на лекаря каква е 
вероятността за забременяване без медицинска намеса. Скалата отчита 
фактори, сред които:
- възраст
- стадий на ендометриоза
-  най-малка функционална оценка (измерва функцията на маточните 

тръби и яйчниците)
- продължителност на безплодието
- медицинска история
- предишни бременности
Резултатът може да предскаже вероятността за забременяване и да 
помогне на пациентките и лекарите да вземат най-добрите решения за 
тяхната плодовитост.
Въпреки че препоръките варират при отделните хора, в проучване от 
2021 г. се стига до заключението, че жените с резултат 5 или повече 
точки може да са в състояние да заченат по естествен път. Препоръчва 
се изчакване за период от 24 месеца преди медицинска намеса. 
Авторите твърдят, че тези с резултати 4 или по-ниски трябва да бъдат 
насочени за изкуствено репродуктивно лечение по-бързо.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ ПРИ 
ЕНДОМЕТРИОЗА 
Няколко варианта за лечение са достъпни за жени с ендометриоза, 
които не са забременели след 6-12 месеца опити.
Лечението, което лекарят препоръчва, зависи от стадия и вида на 
ендометриозата.

Лечение на стадии I-II
В по-ранните стадии на ендометриозата жената може да успее да 
забременее без никаква медицинска помощ. Въпреки това, ако изпитва 
затруднения да зачене, лекарят може да извърши лапароскопия. Това 
е процедура, при която медицинският специалист вкарва камера през 
малък разрез в стомаха. Докторът може да я използва, за да прецени 
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колко лезии има пациентката и да ги отстрани хирургически, ако е 
необходимо.
Въпреки че лапароскопията се смята за лека операция, тя е свързана с 
някои рискове. Ако лекарят отстрани лезиите от яйчника, те могат да 
намалят броя на яйцеклетките.
При жени на 35 или повече години може да се препоръчат комбинация 
от лекарството кломифен с вътрематочна инсеминация (IUI) вместо 
операция. По време на това лечение пациентката приема кломифен 
цитрат, за да предизвика овулация. Когато настъпи овулация, лекарят 
поставя сперматозоиди в матката с помощта на тънка тръбичка. Ако 
това лечение е неуспешно, лекарят може да предложи инжекционни 
лекарства за плодовитост или IVF.

Лечение на стадии III-IV
При по-късните стадии на ендометриоза обикновено се 
препоръчва IVF.
Това лечение изисква инжектиране на лекарства 
за плодовитост, които насърчават растежа 
на яйцеклетките. След като жената има 
достатъчно яйцеклетки, лекарят 
ги събира. След като избере 
най-добрите яйцеклетки, 
той опложда всяка от 
тях със сперматозоиди, 
за да създаде ембриони. 
След това ембрионите се 
имплантират в матката.

НАКРАТКО

Ендометриозата е състояние, при което ендометриоподобна тъкан 
расте извън матката. То може да повлияе на плодовитостта, като 
затрудни забременяването.

Жените в ранните етапи на заболяването може да успеят да заченат 
без медицинска помощ, но в по-късните етапи вероятно ще се нуждаят 
от медикаменти, IUI или IVF.
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Хроничната болка при ендометриоза  
може да доведе до ДЕПРЕСИЯ
10-15%от жените в репродуктивна възрат страдат от 
това заболяване. Заради симптомите част от тях изпитват 
тревожност и имат ниско самочувствие

Много жени с е ндометриоза изпитват силна болка, подуване на 
корема и спазми, особено по време на и преди менструалния цикъл. 
Болкоуспокояващите средства, продавани без рецепта, и домашните 
средства могат да помогнат, но те не облекчават напълно значителната 
болка, която често се среща при това състояние.
Продължаващата болка може да повлияе на начина на живот. 
Някои жени със заболяването развиват депресия - разстройство на 
настроението, което предизвиква чувство на тъга и безнадеждност.
Депресията е едно от най-разпространените психични разстройства в 
Съединените щати и засяга почти два пъти повече жени, отколкото мъже.
Според литературен обзор от 2017 г. хората с ендометриоза съобщават 
за висока честота на психиатрични състояния като депресия и 
тревожност. Проучванията предполагат връзка между ендометриозата 
и депресията. Въпреки това учените все още не знаят как и дали 
ендометриозата директно причинява депресия.
Експертите смятат, че хроничната тазова болка (ХТБ), свързана с 
ендометриозата, играе роля. Тази силна, продължаваща болка може 
значително да повлияе на ежедневния начин на живот. Заради нея 
може да се наложи излизане в болнични, отстъствие от работа или 
училще. Може да се стигне и до отдръпване от интимни отношения 
заради симптомите. В резултат на това психичното здраве на засегната 
може да се влоши.
Метаанализ от 2018 г. показва, че сред хората с ендометриоза тези с 
тазова болка имат значително по-високи нива на депресия.

КАК ЕНДОМЕТРИОЗАТА ВЛИЯЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ?
Ендометриозата е често срещано гинекологично заболяване. То засяга 
около 10-15% от жените в репродуктивна възраст.
То може да причини симптоми, включващи:
- хронична тазова болка
- болезнена менструация или дисменорея
- болезнен полов акт или диспареуния
- безплодие
Освен това може да е трудно да се диагностицира. Много жени с 
ендометриоза се консултират с няколко лекари, преди да получат 
диагноза. Това ги оставя да живеят с хронична, необяснима болка 
в продължение на години, което може да се отрази негативно на 
психичното им здраве.
Хората с ендометриоза, наред с тревожността или депресията, може да 
страдат от по-ниско самочувствие и по-ниска самооценка. Това може 
да е свързано с функционалните ограничения на тялото им. То обаче 
може да бъде и резултат от физическите промени, които много хора с 
ендометриоза изпитват, включително:
- белези от операции
-  непреднамерено увеличаване на теглото вследствие на хормонална 

терапия
-  умора и отпадналост от обилно кървене и анемия
-  симптоми на менопауза, като горещи вълни, умора, намалено либидо и 

вагинална сухота
Някои изследвания показват също така връзка между ендометриозата 
и промените в мозъчната химия. Проучване от 2018 г., проведено 
при мишки, установява, че болните от ендометриоза имат повишена 
чувствителност към болка и е по-вероятно да страдат от депресия.
Тази връзка обаче не е достатъчно добре проучена. Учените трябва 
да проведат повече изследвания, за да разберат дали и защо 
ендометриозата влияе на мозъчната биохимия при хората.

ЛЕЧЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ
Няма лечение, което да излекува ендометриозата. Тя е хронично, 
прогресиращо състояние, което може да се контролира с медикаменти и 
мерки за подобряване на начина на живот.
Курсът на лечение, препоръчан от лекаря, зависи състоянието на 
пациентката и от други фактори, включително: 
- възраст
- тежестта на симптомите
- стадий на ендометриозата
- бъдещо желание за деца
Лечението на ендометриозата има за цел да премахне болката. Ако 
жената иска да има деца, друга цел е да се предотврати безплодието.

Обезболяващи медикаменти

Може да се използват различни методи за справяне с болката.

Болкоуспокояващи лекарства
Ако болката е слаба, може да се използват лекарства без рецепта за 
нейното намаляване. Макар че тези медикаменти могат да облекчат 
някои менструални болки, доказателствата, подкрепящи употребата им 
за справяне с болка, свързана с ендометриоза, са малко. Това се отнася 
особено за нестероидните противовъзпалителни средства. В някои 
случаи лекарят може да предпише по-силни лекарства, за да помогне за 
овладяване на болката.

Хормонална терапия
Въпреки че ендометриозните участъци са извън матката, те преминават 
през същите хормонални колебания по време на менструалния цикъл. 
Хормоналните нива на жената контролират тези промени.
Лекарите често използват хормонална контрацепция, за да се справят 
с това. Хормоналното лечение може да попречи на яйчниците да 
произвеждат определени хормони, спирайки овулацията. Лечението 
на ендометриозата с хормони забавя растежа и активността на 
анормалната ендометриална тъкан.
Хормоналните терапии включват: 
-  лекарства с гонадотропин-освобождаващ хормон
-  хормонални контрацептиви
- прогестини

Хирургично лечение
Някои хирургични лечения могат да осигурят значително облекчение 
от болката, свързана с ендометриозата. Тези лечения обаче могат да 
осигурят само краткосрочно решение.
Възможностите за хирургично лечение включват:
- лапароскопия
- лапаротомия
- прекъсване на тазовите нерви
По време на лапароскопията или лапаротомията лекарят може да:
- локализира ендометриална тъкан
- да изследва размера на растежа на петната
- да отстрани всяка абнормна тъкан
Засегнатите може да се нуждаят от множество операции в продължение 
на няколко години, за да се справят с ендометриозата си.
В някои случаи лекарят може да препоръча трайно решение на тазовата 
болка. Това включва прекъсване на тазовите нерви. Въпреки че може да 
намали болката, то е необратимо.
Пациенките трябва да са наясно какво се случва по време на тези 
процедури, за да вземат информирано решение за репродуктивното си 
здраве.

ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ
Следните възможности могат да помогнат на хора с ендометриоза да 
запазят или увеличат плодовитостта си:

Лапароскопия
По време на лапароскопията лекарят прокарва оптичен уред през малък 
коремен разрез. След това той може да идентифицира и отстрани 
ендометриална тъкан.
Тази операция може да се препоръча на пациентки с лека или умерена 
ендометриоза.

Ин витро оплождане
Жените могат да опитат и ин витро оплождане. То включва оплождане 
на извадена яйцеклетка със сперматозоиди за създаване на ембрион. 
След това медицински специалист имплантира ембриона в матката.
Ин витро оплождането обаче не е подходящо за всеки. Освен това 
достъпът до него може да бъде труден и прекалено скъп.

НАКРАТКО

Ендометриозата е сравнително често срещано заболяване, при което 
тъканите на матката се разрастват на други места в тялото. То 
причинява хронична болка в таза, която се свързва с по-високи нива 
на депресия.
Животът със значителна болка може да увеличи рисковете за 
психични проблеми на човека.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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ГРАНИЧНИ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ –  
видове, стадиране, диагностика и лечение

Те представляват абнормни клетки или образувания, които се развиват в тъканта, 
обвиваща яйчника. Макар че не са ракови, имат потенциал да се развият в рак и 
обикновено се препоръчва отстраняването им

РАКОВИ ЛИ СА ГРАНИЧНИТЕ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ? 
Граничните тумори на яйчниците са неинвазивни абнормни клетки или 
образувания, които се формират в тъканта, покриваща яйчниците.
Cancer Research UK посочва, че тъй като тези тумори са бавно растящи 
и неинвазивни, лекарите ги смятат за неракови. Въпреки това от 
организацията подчертават, че в много редки случаи клетките на 
граничните тумори на яйчниците могат да се развият в ракови клетки. 
Медицинските специалисти определят този тип тумори и като атипични 
пролиферативни тумори или тумори с нисък злокачествен потенциал.
По данни на американския Национален институт по ракови 
заболявания около 75% от граничните тумори на яйчниците са в стадий 
1 към момента на диагностициране, което означава, че туморите са 
ограничени до яйчниците или фалопиевите тръби.
Правилното диагностициране е от изключителна важност, тъй като 
лечението на този вид тумор се различава от лечението на яйчниковите 
тумори, които са категорично злокачествени.

КОЛКО ЧЕСТО СЕ СРЕЩАТ ГРАНИЧНИТЕ ТУМОРИ НА 
ЯЙЧНИЦИТЕ?
Проучване от 2019 г., проведено в Нидерландия, констатира, че 
честотата на заболеваемост от гранични тумори на яйчниците в 
страната е достигнала своя връх през 2011 г. – около 4,2 на 100 000 
души, но през последните години тази честота леко е намаляла.
Друго проучване от 2021 г., проведето в Китай, отбелязва, че тези 
тумори представляват 10-15% от епителните тумори на яйчниците. 
Епителните ракови образувания растат върху или във вътрешността на 
тънките тъкани, които покриват частите на тялото.

ВИДОВЕ
Съществуват няколко вида гранични тумори на яйчниците, които се 
различават в зависимост от засегнатите клетки. Най-често срещаните 
видове са серозен и муцинозен. Серозните тумори съставляват около 50% 
от всички гранични тумори на яйчниците, а муцинозните – около 45%.
Други, по-рядко срещани видове включват:

• граничен на Бренер
• ендометриоиден
• серомуцинозни
• светлоклетъчен

СТАДИИ
Медицинските специалисти класифицират граничните тумори 
на яйчниците в четири стадия в зависимост от размера и 
местоположението им. Четирите стадия са:

-  Стадий 1: Най-ранният стадий, при който туморът е разположен в 
единия или в двата яйчника.

-  Стадий 2: Може да включва разпространение на туморни клетки в 
съседни тъкани, като например:
• фалопиеви тръби
• матка
• пикочен мехур
• ректум

- Стадий 3: включва разпространение на тумора в коремната кухина.

-  Стадий 4: Най-напредналият стадий, при който туморните клетки са 
се разпространили в отдалечени органи.

МОГАТ ЛИ ГРАНИЧНИТЕ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ ДА СЕ 
РАЗПРОСТРАНЯТ?
Граничните тумори на яйчниците, които са напреднали след стадий 1, 
могат да увеличат размера си и да се разпространят в близките тъкани 
и лимфни възли, както и в отдалечени части на тялото.
Въпреки това, повечето гранични тумори на яйчниците не са 
напреднали отвъд стадий 1 към момента на диагностициране.

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
Диагностиката на гранични тумори на яйчниците може да включва 
няколко етапа.
Обикновено първата стъпка се състои от общ физически преглед 
и преглед на медицинската история на лицето, за да се провери за 
необичайни признаци и симптоми. След това лекарят извършва преглед 
на таза, за да изследва:

- яйчниците
- фалопиевите тръби
- вагината
- шийката на матката
- матката
- ректума

Обикновено се прави и цитонамазка – тест, който помага да се оцени 
състоянието на шийката на матката.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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За да се постави окончателна диагноза на граничен тумор на 
яйчниците, лекарят назначава няколко диагностични теста. Те могат да 
включват:

- трансвагинален ултразвук
- компютърна томография
- биопсия
-  изследване на CA-125 - кръвен тест, с който се търсят маркери за 

рак и други състояния.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечението варира в зависимост от стадия на диагностициране. То 
зависи и от решението на пациента по отношение на репродуктивната 
функция. Терапията може да цели запазване на фертилитета, когато 
това е възможно и безопасно.

СТАДИЙ 1 ИЛИ 2
Лекарите обикновено препоръчват операция за отстраняване на 
граничен тумор в стадий 1 или 2. Възможностите за хирургична намеса 
варират в зависимост от това дали пациентът е в детеродна възраст и 
желае да запази фертилността си.
Жените, които искат да имат деца, може да бъдат подложени на 
едностранна салпингооофоректомия, която включва отстраняване 
на засегнатия яйчник и прилежащата му фалопиева тръба. Като 
алтернатива е възможмжно да бъде направена частична оофоректомия, 
която включва отстраняване на част от яйчника.

Ако пациентката не желае да има деца, лекарите може да препоръчат 
двустранна салпингооофоректомия, при която хирургът отстранява 
и двата яйчника и фалопиевите тръби. Лекарят може да препоръча и 
хистеректомия, при която се отстранява матката. Хистеректомията 
може да доведе до отстраняване и на други органи, като шийката на 
матката, яйчниците и маточните тръби.

СТАДИЙ 3 ИЛИ 4
Според американския Национален институт по ракови заболявания 
пациентка с граничен тумор на яйчниците в стадий 3 или 4 ще се 
нуждае от хирургично лечение, което може да включва:

- двустранна салпингооофоректомия
- хистеректомия
-  оментектомия, която представлява хирургично отстраняване на 

оментума - мастната тъкан в корема, която обгражда коремните 
органи

Ако туморът в 3-ти или 4-ти стадий рецидивира, лекарят може да 
препоръча комбинация от операция и химиотерапия.

ПРОЦЕНТИ НА ПРЕЖИВЯЕМОСТ
Според проучване от 2019 г., използващо данни от Нидерландия, 
5-годишната относителна преживяемост при гранични тумори на 
яйчниците е висока – 98%.
Изследователите продължават да проучват допълнителни възможности 
за лечение на гранични тумори. 

ПРИЧИНИ 
По данни на Cancer Research UK около 15% от туморите на яйчниците 
са гранични. Тези тумори обикновено засягат жени на възраст 20-40 
години.
В редки случаи граничен тумор на яйчника в стадий 1 може да стане 
раков и да се разпространи в други части на тялото. Според статия от 
2012 г. 20-30% от тези тумори се трансформират в рак въз основа на 
няколко фактора.
Точната причина за появата на рак на яйчниците е неизвестна. 
Американското дружество за борба с рака посочва, че следните фактори 
могат да играят роля за това дали човек ще развие тумори или рак на 
яйчниците:

- нива на хормони, наречени андрогени
-  увеличен брой овулации, например поради ранно започване на 

менструация или късно настъпване на менопауза
- генетични фактори

НАСЛЕДСТВЕНИ ЛИ СА ГРАНИЧНИТЕ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ?
В едно по-старо проучване от 2010 г. се отбелязва, че генетичните 
фактори играят роля за развитието на граничнни тумори на яйчниците. 
В момента няма проучвания, които да оспорват това твърдение.
Ракът на яйчниците има наследствен компонент, който може да 
увеличи риска от развитие на заболяването. Около 5-10% от случаите на 
рак на яйчниците се развиват при хора, които са имали близък член на 
семейството с това заболяване.

НАКРАТКО

Граничните тумори на яйчниците са абнормни клетки или 
образувания, които се развиват в тъканта, обвиваща яйчника. Тъй 
като тези образувания са бавноразвиващи се и имат ниска честота 
на разпространение в други телесни тъкани, лекарите обикновено ги 
смятат за неракови.

Независимо от това, въпреки че повечето гранични тумори за 
яйчниците са неракови, в редки случаи те имат потенциала да 
се превърнат в ракови. Раковите гранични тумори на яйчниците 
нарастват по размер и се разпространяват в близки или отдалечени 
телесни тъкани.

Лечението зависи от стадия на диагностициране. В стадий 1 или 2 
може да се наложи само хирургично лечение, докато в стадий 3 или 4 
може да се наложи по-агресивно хирургично лечение в комбинация с 
химиотерапия.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Рак на маточната шийка и рак на яйчниците – 
прилики и разлики

И двете заболявания започват в 
репродуктивния тракт, но симптомите, 
скринингът и процентът на  
преживяемост са различни

РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Ракът на маточната шийка възниква, когато в нея се развият ракови 
клетки. Шийката на матката свързва влагалището с матката, където по 
време на бременността расте бебето.
Ракът на шийката на матката се среща най-често при жени над 
30-годишна възраст.

ПРИЧИНИ
Всички форми на рак са резултат от генетични мутации, които 
предизвикват неконтролируем растеж и размножаване на клетките в 
организма. Основната причина за растежа на рака на маточната шийка 
обаче е дългогодишна инфекция с човешки папиломен вирус (HPV). HPV 
е често срещана инфекция, предавана по полов път.

СИМПТОМИ
Според Американското дружество за борба с рака общите признаци и 
симптоми на рака на маточната шийка може да включват:
-  нетипично вагинално кървене, като например кървене след сексуален 

контакт или след менопауза
- болка по време на полов контакт
- болка около таза
- необичайно вагинално течение
- подуване на краката
- проблеми с уринирането или отделянето на изпражнения
- кръв в урината

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
Обикновено лекарите провеждат скрининг за рак на маточната шийка с 
помощта на PАР тест или HPV тест. PАР тестът търси клетки, които биха 
могли да се превърнат в ракови в организма, а HPV тестът проверява за 
наличие на HPV.
Хората, които получат положителен резултат от скрининга или които 
имат симптоми на рак на маточната шийка, трябва да посетят гинеколог 
за потвърждаване на диагнозата. Диагностицирането обикновено 
включва проверка на анамнезата и физически преглед на таза.
Назначените допълнителни изследвания може да включват колпоскопия 
или биопсия. Ако тези изследвания покажат рак на маточната шийка, 
лекарят може да реши да назначи допълнителни изследвания, за да 
провери докъде са се разпространили евентуалните тумори, например с 
магнитно-резонансно сканиране или цистоскопия.

ПРОГНОЗА
Прогнозата за рака на маточната шийка зависи от това докъде се е 
разпространил и от други фактори, като например наличието на други 
здравословни проблеми.
Според Американското дружество за борба с рака 5-годишната 
преживяемост при рак на шийката на матката е 66%. Това означава, 
че пациентите обикновено оцеляват поне 5 години след поставяне на 
диагнозата рак на маточната шийка.
Само 17% обаче оцеляват, ако ракът се разпространи в отдалечени 
части на тялото.

РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ
Ракът на яйчниците се появява, когато раковите клетки растат в 
яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеума.
Яйчниците са репродуктивни органи, които произвеждат яйцеклетки 
при жените. Много случаи на рак на яйчниците може да започнат в 
маточните тръби, които се движат от яйчниците към матката.
Ракът може да започне и в перитонеума, който представлява тънка 
тъкан, покриваща органите и вътрешната стена на корема.

ПРИЧИНИ
Не е ясно какво причинява рака на яйчниците, но изследователите са 
разработили няколко теории въз основа на настоящите познания за 
рисковите му фактори.
Наследствени или придобити генетични промени предизвикват 
превръщането на клетките в ракови. Например гените, познати като 
BRCA1 и BRCA2, са свързани с риска от рак на яйчниците.
Бременността и противозачатъчните средства понижават риска от 
развитие на този рак. Някои изследователи смятат, че това предполага, 
че овулацията играе роля в причиняването му.
Друга теория е, че веществата, които причиняват рак, могат да 
попаднат в организма през матката или фалопиевите тръби.

СИМПТОМИ
Някои признаци и симптоми на рака на яйчниците включват:
- подуване на корема
- болка в стомаха или таза
- умора
- затруднения при хранене или бързо чувство за ситост
- болка и подуване на стомаха
- болка по време на сексуален контакт
-  проблеми с ходенето до тоалетна, като например спешна или честа 

нужда от уриниране
- промени в модела или интензивността на менструацията
- загуба на тегло

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
Всеки, който има признаци или симптоми на рак на яйчниците, трябва 
да се обърне към лекар за преглед. Докторът проверява медицинската 
и семейната история на пациента за рискови фактори за рак на 
яйчниците. Обикновно извършва тазов преглед, за да провери за 
уголемени яйчници или течност в стомаха.
Ако има признаци на рак, лекарят назначава допълнителни 
изследвания, които може да включват:
-  образни изследвания, като например ядрено-магнитен резонанс или 

ултразвуково изследване
- кръвни тестове, например CA-125.
- биопсия
- генетични изследвания
- колоноскопия или лапароскопия

ПРОГНОЗА
Прогнозата при рак на яйчниците зависи от няколко фактора, 
включително ранното откриване, разпространението на тумора и 
цялостното здравословно състояние на пациента. Тя варира и в 
зависимост от вида на рака на яйчниците.
По данни на Националния институт по рака 49% от жените с рак на 
яйчниците оцеляват поне 5 години след първоначалната диагноза.
Повечето пациентки с локализиран и регионален рак на яйчниците 
преживяват поне 5 години. Това са случаите, когато ракът не се е 
разпространил или се е разпространил близо до първоначалното място.
Само 31% от хората с дистантен рак на яйчниците обаче преживяват 5 
години. В този случай ракът се е разпространил в отдалечени части на 
тялото.
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ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ
Шийката на матката се свързва с яйчниците, което означава, че между 
рака на шийката на матката и рака на яйчниците може да има някои 
прилики. Например и двата вида рак могат да причинят нетипично 
вагинално кървене и изпускане.
Въпреки това Центровете за контрол и превенция на заболяванията 
(CDC) изтъкват няколко характерни признака на рака на яйчниците, 
които не се срещат често при рака на маточната шийка:
- бързо усещане за ситост
- натиск върху таза
- честа или спешна нужда от уриниране
- запек
- подуване на корема
- болки в стомаха или гърба
Други основни разлики са свързани с причините и скрининга.
Ракът на шийката на матката обикновено е резултат от инфекции с 
HPV, но конкретните причини за рака на яйчниците засега не са ясни.
Това прави скрининга за HPV вируса добър метод за откриване на 
евентуални случаи на рак на маточната шийка. РАР тестовете са друг 
добър инструмент за скрининг на рак на маточната шийка.
Не съществуват обаче надеждни методи за скрининг на рак на 
яйчниците. Жените със симптоми на рак на яйчниците може да се 
подложат на трансвагинален ултразвук или кръвни тестове CA-125.
Процентът на преживяемост при локализираните форми на тези видове 
рак е сходен. Американското дружество за борба с рака изчислява, че 
93-98% от жените с рак на яйчниците и 92% от тези с рак на маточната 
шийка оцеляват поне 5 години. Въпреки това, според тях само 17% от 
жените с отдалечен рак на маточната шийка оцеляват поне 5 години, в 
сравнение с 31-60% от хората с отдалечен рак на яйчниците.

КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ЛЕКАР?
Важно е да се свържете с лекар при каквито и да било признаци 
и симптоми на рак на маточната шийка или яйчниците. Ранното 
откриване е основен фактор за успеха на лечението.
CDC препоръчва жените да започнат редовен скрининг за рак на 
маточната шийка от 21-годишна възраст. Няма обаче препоръки за 
редовни прегледи за рак на яйчниците без симптоми.

ДРУГИ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИ ПРИ ЖЕНИТЕ
Ракът на маточната шийка и ракът на яйчниците са видове 
гинекологични ракови заболявания. Това е група ракови заболявания, 
които започват в репродуктивната система на жената, но могат да се 
разпространят по цялото тяло. Гинекологичните ракови заболявания 
включват:
- рак на маточната шийка
- рак на яйчниците
- рак на матката
- рак на вагината
- рак на вулвата
Най-често срещаните видове рак при жените обаче са ракът на гърдата, 
на белия дроб и на дебелото черво. На тях се падат около 50% от всички 
диагностицирани ракови заболявания при жените.

НАКРАТКО

Ракът на маточната шийка и ракът на яйчниците започват в 
женската репродуктивна система и имат някои сходства. Въпреки 
това ракът на яйчниците причинява няколко характерни симптома, 
като например прекалено бързо чувство за ситост и подуване на 
корема.
Причината за рака на яйчниците все още не е ясна, но много от 
случаите на рак на маточната шийка се дължат на HPV инфекции. 
Скринингът за HPV или използването на РАР тест са добри методи за 
откриване на рак на маточната шийка.
Няма надеждни методи за скрининг за рак на яйчниците при хора без 
симптоми.
И двата вида рак имат добри перспективи, когато са локализирани. 
Въпреки това по-малко жени оцеляват при рак на маточната шийка, 
отколкото при рак на яйчниците, след като той се е разпространил в 
отдалечени части на тялото.
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Започват изпитания на първата кандидат-
ваксина срещу тройно негативен рак на гърдата

•  Вече се провеждат опити върху хора срещу 
най-агресивната и смъртоносна форма на 
рак на гърдата.

•  Изпитанието във фаза 1 включва 
пациенти, преживели ранен стадий на 
тройно негативен рак на гърдата, които са 
изложени на висок риск от рецидив.

•  Ваксината е насочена към протеин, 
наречен α-лакталбумин, и предупреждава 
имунната система да спре растежа на 
тумора.

 Въпреки че е рано да се говори за пробив, ако 
изпитването напредне, то може да вдъхнови 
подобни ваксини и за други видове рак.

За пръв път в света изследователи тестват ваксина, която има за цел да 
предотврати особено агресивна форма на рак на гърдата. Опитите се 
правят върху доброволци в САЩ.
Учените са разработили ваксината за предотвратяване на тройно 
негативен рак на гърдата (TNBC), който понастоящем може да се 
избегне само с мастектомия – при хора с висок риск. В идеалния случай 
тя ще се превърне и в бустер за хора, които вече са преживели този вид 
рак.
Хормоните естроген и прогестерон не стимулират TNBC, както и 
излишъкът на протеина HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 
2), който подпомага растежа на клетките.
Този вид рак се разпространява бързо и се лекува по-трудно, тъй като 
не реагира на хормонални лекарства, като тамоксифен, или на целеви 
лекарствени терапии, като палбоциклиб (Ibrance).
TNBC съставлява около 10-15% от всички видове рак на гърдата. Между 
2012 и 2016 г. при него преживяемостта в САЩ е с 8-16% по-ниска, 
отколкото при хормонално-рецепторните видове.

КАК ИЗГЛЕЖДА ИЗПИТАНИЕТО?
След като Администрацията по храните и лекарствата (FDA) разреши 
тестването на новото експериментално лекарство, болницата в в 
Кливланд и партньорът Anixa Biosciences, Inc. стартираха проучването 
в края на миналата година, за да определят правилната доза за 
ваксината.
Първоначално в проучването бяха включени 18-24 участници, всички 
от които са получили лечение за ранен стадий на TNBC през последните 
3 години. Въпреки че лекарите са обявили, че всеки от тях е без тумор, 
те са изложени на висок риск от рецидив.
Учените, които провеждат проучването, ще поставят ваксината на 
три пъти с интервал от 2 седмици между отделните дози. Те ще следят 
отблизо участниците за странични ефекти и имунен отговор.
Ако дозировката се окаже безопасна и ефективна, в изпитанието ще 
бъдат включени по-голям брой участници, които ще бъдат в добро 
здравословно състояние.
Проучването се финансира от Министерството на отбраната и екипът 
очаква да го завърши през септември 2022 г.

НОВ НАЧИН ЗА КОНТРОЛ НА РАКА НА ГЪРДАТА
Ваксината е насочена към α-лакталбумин – протеин, който играе 
важна роля в производството на мляко. При нормални обстоятелства 
организмът го произвежда само по време на късната бременност 
и лактацията. Изследванията обаче са установили, че протеинът е 
свръхекспресиран в нововъзникващите тумори.
С ваксината имунната система "се въоръжава", за да се насочи към 
α-лакталбумина. Така организмът ще може да се бори с туморните 
клетки, които произвеждат протеина в бъдеще. Освен това той ще 
остави непокътната здравата тъкан на гърдата, ограничавайки 
увреждането на организма.
Винсент Туохи, доктор на науките, основен изобретател на ваксината 
и щатен имунолог в Изследователския институт "Лернер" към 

Кливландската клиника, ръководи екипа от изследователи, които 
са ваксинирали женски мишки срещу протеина α-лакталбумин и са 
установили, че той не предизвиква автоимунно възпаление.
"Това ни показа, че можем да поставим ваксина срещу α-лакталбумин, 
без да предизвикваме увреждане на тъканите. Когато установихме, че 
ваксинацията с α-лакталбумин възпрепятства появата на тумори на 
гърдата при мишки, бяхме развълнувани", казва д-р Туохи пред Medical 
News Today.
Екипът получава същите резултати от няколко други животински 
модела на рак на гърдата, което е необходимо, за да може ваксината да 
премине към клинични изпитания върху хора.
"Смятам, че е много интересно и иновативно, тъй като ваксината е 
насочена към конкретен протеин, който те наричат "пенсионерски 
протеин", защото се среща специфично в определен период от 
време при жената. Учените установиха, че този протеин е силно 
разпространен и в злокачествената тъкан на гърдата", коментира д-р 
Бхавана Патак, медицински онколог и хематолог в MemorialCare Cancer 
Institute в Orange Coast Medical Center в Калифорния. Тя заявява, че 
е "много обещаващо", че изследователите са успели да предотвратят 
развитието на тумори на гърдата, а след това и да спрат растежа на 
съществуващите тумори с ваксината в животински модели.
Това, което прави ваксината революционна в тази област, е, че 
тя имитира стратегията на детските ваксини, като има за цел да 
предотврати и ликвидира заболяването. Досега терапиите бяха насочени 
към лечение на рака на гърдата, след като болестта се е развила.

"От 1982 г. знаем, че осигуряването на имунитет 
 преди развитието на тумори може да предотврати 

тяхното развитие. Въпреки това повечето  
проучвания за ваксини срещу рак са  

съсредоточени върху използването им като  
средство за лечение, а не за профилактика."

Професор Винсент Туохи

Подчертавайки, че програмата за ваксиниране на деца е изградена 
на базата на профилактиката, която се отнася до предотвратяване на 
заболяването, а не до последващото му лечение, д-р Туохи обяснява 
основанията за прилагането на същата стратегия при рака на гърдата:
"Не чакаме да се появи полиомиелит или морбили и тогава да се 
ваксинираме. Осигуряваме имунитета превантивно", казва той пред 
MNT.
Следващата стъпка е ваксината да бъде предложена на здрави хора с 
висок риск от рак на гърдата, включително на тези с мутации на гена 
BRCA1.
"По този начин имунитетът срещу рака може да бъде предизвикан 
превантивно, без да причинява автоимунни усложнения, а когато 
туморът се появи, той се убива, преди да има възможност да се 
превърне в зряла единица, която е много трудна за лечение", казва той.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ДА БЪДЕШ ПЪРВИ
Д-р Туохи изтъква, че това са ранни изпитания за безопасност и 
дозировка във фаза 1 и че изследователите ще могат да определят 
ефикасността едва във фази 2 и 3.
В разговор с MNT д-р Чарлз Шапиро, професор по медицина, 
хематология и медицинска онкология в Icahn School of Medicine в Mount 
Sinai, Ню Йорк, подчертава, че все още предстои дълъг път.

"Проучването във фаза 1 е за определяне на дозата с крайна цел да 
се оцени дали има имунен отговор към ваксината. Изпитанията във 
фаза 1 са необходими, тъй като те често представляват първи опит 
при хора, след като някое лечение е обещаващо в предклинична среда. 
По дефиниция фаза 1 е твърде малка, за да се направят каквито и 
да било заключения за противораковите ефекти", казва той. Въпреки 
това ученият подчертава, че всяко лечение, което сега учените смятат 
за ефективно, някога е било в условията на фаза 1 и че провеждането 
на такова изпитване е впечатляващ подвиг.
Освен че става въпрос за доста малко проучване, очевидното 
предизвикателство ще бъдат нежеланите ефекти, каза д-р Патак.
Следователно популацията от пациенти ще бъде ключов компонент на 
изпитанието, отбеляза д-р Шапиро.
"Ако критериите за участие в изпитанието включват тежко 
преболедували пациенти в стадий 4, има известна несигурност дали 
имунните отговори към ваксината ще бъдат стабилни", казва той.
Д-р Туохи признава, че предстоят предизвикателства:
"Все още остават няколко пречки, включително нежелани ефекти, 
които нашата ваксина може да предизвика, особено защото е напълно 
нова, съдържаща белтъка, който ще бъде разпознат от имунната 
система (таргета на ваксината) и адювант, които никога не са били 
използвани в клинични изпитвания при хора".

Прилагането на такива превантивни стратегии при ракови заболявания 
също е по-трудно, защото изследователите трябва да изберат таргета 
по подходящ начин, казва д-р Патак. "Друга моя загриженост е, че 
в крайна сметка това е много специфичен таргет през определен 
период от живота. Трябва да се подберат по-възрастни участнички и 
изпитанието да е насочено жени в предменопауза, но които са спрели 
да кърмят. Надеждата ми е, че в крайна сметка ще намерим друг 

таргет при жени, които все още кърмят, и ще го използваме по-рано", 
каза тя пред MNT.

Вдъхновение за нови стратегии за борба с други видове рак
Д-р Патак подчертава, че въпреки че проучванията на ваксините се 
провеждат от много години, COVID пандемията е е допринесла за 
обръщането към друг тип ваксини от досега използваните.
"Мисля, че се намираме в златната ера на имуномедиираната 
терапия и в почти всяка област на онкологията използваме или 
намираме нови приложения на имунотерапията, а също и на терапии 
като ваксините, които активират имунната система както за 
предотвратяване, така и за лечение на заболяването", каза тя.

"Правили сме това с други видове рак;  
по-скоро превантивно с рака на маточната  

шийка и ваксината срещу човешки папиломавирус,  
както и с хепатоцелуларния карцином и  

ваксината срещу хепатит В. Това са наистина 
забележителни неща."

Д-р Бхавана Патак

Д-р Патак изразява надежда, че в близко бъдеще изследователите 
ще могат да намерят други тъканно-специфични таргети при други 
заболявания, като рак на простатата, белия дроб или яйчниците - които 
са често срещани и потенциално смъртоносни видове рак.
И изглежда, че д-р Туохи и неговият екип вече работят върху ваксина 
за предотвратяване на епителния овариален карцином, най-често 
срещаната форма на рак на яйчниците.
"Епителният овариален карцином е най-смъртоносният от всички 
гинекологични злокачествени тумори, който убива 53% от заболелите 
жени в рамките на 5 години от поставянето на диагнозата. Тази 
ваксина е в процес на разработване в сътрудничество с програмата 
PREVENT на Националния институт по рака и се надяваме да започнем 
клинични изпитвания през следващите няколко години", казва той.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Причини за нередовен 
цикъл и кога трябва  
да се потърси лекар
Ако менструалният цикъл е по-кратък 
от 24 дни, по-дълъг от 38 дни или ако 
продължителността му варира значително 
през отделните месеци, той е нередовен. 
Лекарите наричат това олигоменорея

Нормално е продължителността на менструалния цикъл да варира 
леко през отделните месеци, особено при преминаване през пубертета, 
кърмене или наближаване на менопаузата. Много други фактори също 
могат да повлияят на редовността на менструацията, като например 
стрес, лекарства и психични или физически заболявания.

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ?
Нередовната менструация или олигоменореята може да се появи по 
много причини. Много от тях са свързани с нивата на хормоните.
Естрогенът, прогестеронът и фоликулостимулиращият хормон са 
основните хормони, отговорни за регулирането на менструалния 
цикъл. Ако нещо наруши или промени начина, по който тези хормони 
се повишават и понижават при всеки цикъл, това може да доведе до 
нередовна менструация.
Случайните нередовни менструации са често срещани и обикновено не 
са причина за безпокойство. Факторите, които могат да допринесат за 
нередовна менструация, включват:
- естествени хормонални промени
- хормонален контрол на раждаемостта
- стрес
- упражнения за издръжливост
- загуба на тегло
По-трайните колебания могат да бъдат признак на скрито заболяване.
Някои от потенциалните причини за нередовна менструация са:

Естествени хормонални промени
По време на пубертета тялото претърпява значителни промени. 
Може да отнеме няколко години, докато хормоните, които регулират 
менструацията, влязат в надежден модел. През това време е обичайно 
да има нередовни менструации.
Олигоменореята може да се появи също така след раждане и по време 
на кърмене, докато хормоните се нормализират след раждането на 
бебето.
Кърменето, особено изключителното и честото кърмене, може да 
потисне овулацията, което води до спиране на менструацията. Лекарите 
наричат това лактационна аменорея.
Цикълът става нередовен и по време на перименопаузата, която е 
първият етап на менопаузата. През този период нивата на хормоните 
започват да спадат. Мензисът може да стане все по-разреден, докато не 
спре напълно.

Започване на контрацепция
Хормоналният контрол на раждаемостта действа чрез спиране на 
овулацията. Това означава, че жената няма истинска менструация, 
докато го използва. При някои изобщо няма менструация, при други 
има подобно на менструация кървене.
Когато за първи път се започне използване на таблетки, пластир, 
имплант или хормонална вътрематочна спирала, през първите няколко 
месеца може да има нередовно кървене. С течение на времето то може 
да стане по-редовно или да спре напълно.

Спиране на противозачатъчни
Спирането на употребата на хормонални средства за контрол на 
раждаемостта също може да доведе до нередовна менструация. 
Необходимо е време, за да може хормоналният цикъл на организма 
отново да започне да функционира нормално.
Обикновено жените имат изъвменструално кървене от 2 до 4 седмици 
след преустановяване на приема на противозачатъчните таблетки. 
Следващото кървене е менструация. Може да отнеме до 3 месеца, 
докато цикълът се установи в редовен ритъм.
Тези, които са имали нередовна менструация преди да започнат да 
използват хормонален контрол на раждаемостта, може да се върнат към 
нередовен цикъл, след като спрат да го използват.

СЪПЪТСТВАЩИ ЗДРАВОСЛОВНИ СЪСТОЯНИЯ
Нередовната менструация понякога може да показва здравословно 
състояние, като например:

Синдром на поликистозните яйчници
Синдромът на поликистозните яйчници (PCOS) е състояние, при което 
в яйчниците се развиват малки, пълни с течност сакове, известни като 
кисти. PCOS причинява високи нива на тестостерон, което може да 
предотврати или забави овулацията и менструацията.
Другите симптоми на PCOS включват:
- акне
- прекомерно окосмяване
- инсулинова резистентност, която може да повлияе на теглото
- депресия
- проблеми със забременяването или запазването на бременността

Хранителни разстройства
Разстройства на храненето като анорексия нервоза, булимия нервоза и 
преяждане могат да причинят отсъствие или нередовна менструация. 
Това е по-вероятно да се случи, ако някой е преживял тежка загуба на 
тегло.
Признаците на хранително разстройство могат да включват:
- крайно ограничаване на храната или приема на калории
-  ненужно изключване на цели групи храни от диетата, като например 

въглехидрати
- гладуване, последвано от преяждане
- ходене до тоалетната веднага след хранене
- приемане на големи количества храна, когато не сте гладни
Хората, които спортуват прекомерно, също може да имат нередовна 
менструация. Когато им е трудно да спрат физическите упражненият, 
това е известно като компулсивно спортуване.

Ендометриоза
Ендометриозата е състояние, при което клетките, които обикновено 
растат вътре в матката, растат извън нея. Тези клетки съставляват 
лигавицата на матката, която се удебелява и изхвърля при всеки 
менструален цикъл.
Когато клетките растат на друго място, това циклично удебеляване и 
изхвърляне предизвиква силна болка. Други симптоми включват:
- тежък цикъл
- отделяне на големи кръвни съсиреци
- кървене между циклите
- проблеми със забременяването

Заболяване на щитовидната жлеза
Щитовидната жлеза произвежда хормони, които влияят на метаболизма, 
сърдечния ритъм и други основни функции. Тя също така помага да се 
контролира времето на овулацията и менструацията.
Жените с хипертиреоидизъм произвеждат твърде много хормони на 
щитовидната жлеза, докато тези с хипотиреоидизъм не произвеждат 
достатъчно.
Заболяването на щитовидната жлеза може да направи менструациите 
тежки или леки, по-чести или по-редки. При някои то може да доведе и 
до спиране на овулацията.
Симптомите на хипертиреоидизъм включват:
- безпокойство
- сърцебиене
- проблеми със съня
- нередовна менструация
- усещане за горещина
- необяснима загуба на тегло или понякога увеличаване на теглото

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Симптомите на хипотиреоидизъм включват:
- умора
- необяснимо наддаване на тегло или понякога загуба на тегло
- нередовна менструация или безплодие
- суха кожа
- чувствителност към студ
- депресия
- косопад
Заболяването на щитовидната жлеза е лечимо. Недостатъчно активната 
щитовидна жлеза може да изисква прием на хормон на щитовидната 
жлеза, а радиоактивният йод може да помогне при хипертиреоидизъм. 
При някои видове дисфункция на щитовидната жлеза се налага нейното 
отстраняване.

ДРУГИ СЪСТОЯНИЯ
Други здравословни състояния, свързани с нередовна менструация, 
включват:
- диабет тип 1
- синдром на Кушинг
- първична яйчникова недостатъчност
- вродена надбъбречна хиперплазия
- тумори, отделящи хормони

УСЛОЖНЕНИЯ
Нередовната менструация обикновено не е вредна. Въпреки това, 
постоянната или продължителна нередовност може да повиши риска от 
други състояния, като например:
-  Желязодефицитна анемия: Кръвта съдържа желязо. Ако 

менструациите са тежки или чести, загубата на кръв може да е 
достатъчна, за да предизвика недостиг на желязо.

-  Безплодие: Нередовната менструация може да е резултат от 
ановулация, при която тялото не отделя яйцеклетки. Това може да 
означава, че жената има трудности със забременяването.

-  Остеопороза: Овулацията е източник на естроген, който помага за 
поддържане на костите силни. Ако жената често няма овулация, може 
да е изложена на по-висок риск от остеопороза поради по-малкото 
количество естроген.

-  Сърдечно-съдови заболявания: Липсата на естроген може да 
повиши риска от сърдечносъдови заболявания.

-  Ендометриална хиперплазия: Продължителната нередовната 
менструация без лечение може да повиши риска от ендометриална 
хиперплазия, която се получава, когато лигавицата на матката стане 
необичайно дебела. Това увеличава риска от рак на ендометриума.

ЛЕЧЕНИЕ
Наличието на нередовен от време на време цикъл е нещо обичайно и не 
изисква лечение. Нередовните менструации, дължащи се на пубертета, 
перименопаузата или противозачатъчните средства, обикновено също 
не изискват лечение. Въпреки това е добре да се потърси лекар, ако:
- нередовността е постоянна и няма видима причина
-  нередовната менструация може да е свързана с лекарство или 

здравословно състояние
-  нередовната менструация се появява заедно с други симптоми, като 

например тазова болка
- жената иска да забременее
Ако има скрита причина, лекарят ще може да я диагностицира. 
Лечението ще зависи от причината за нередовността.
Възможните препоръки за лечение може да включват:
-  Хормонална терапия: Противозачатъчните средства, които съдържат 

хормоните естроген и прогестерон, могат да помогнат за повишаване 
на нивата на хормоните. Това може да противодейства на ефектите от 
липсата на овулация, а също така да направи кръвотеченията редовни 
и по-лесни за овладяване или да намали симптомите на състояния 
като PCOS.

-  Постигане на умерено тегло: Както липсата на телесни 
мазнини, така и излишните телесни мазнини могат да повлияят на 
менструацията. За тези с PCOS, които имат по-високо телесно тегло, 
поддържането на здравословно тегло може да понижи нивата на 
инсулина. Това води до понижаване на нивата на тестостерона и до 
увеличаване на шанса за овулация.

-  Хранителна терапия: Ако някой иска да отслабне или да наддаде 
на тегло или има заболяване, което влияе на храненето му, може да 
се възползва от помощта на диетолог. Специалистът може да помогне 
за избора на диета, която ще помогне при уникалните за случая 
обстоятелства и за поддържане на хормоналното здраве.

-  Лечение на психичното здраве: Ако нередовната менструация 
е свързана със стрес, тревожност, депресия или хранително 
разстройство, лекарят може да препоръча психологическа помощ. 
За много жени това обикновено включва терапия с психолог. 
Пациентките с тежко поднормено тегло може да се нуждаят от лечение 
в болница.

-  Допълнителни медикаменти: В зависимост от основната причина, 
жените с нередовна менструация могат да се възползват от някои 
лекарства. Например, лекарят може да предпише метформин за хора 
с PCOS. Това е перорално лекарство за понижаване на инсулина при 
диабет тип 2, което може да помогне за осигуряване на овулация и 
редовна менструация.

КАК НЕРЕДОВНАТА МЕНСТРУАЦИЯ ВЛИЯЕ НА БРЕМЕННОСТТА?
Нередовната менструация понякога може да затрудни забременяването, 
тъй като овулацията също може да е нередовна. Жените, които 
пропускат менструации, също може да имат месеци, в които нямат 
овулация.
Това обаче не означава, че забременяването е невъзможно. 
Проследяването на овулацията може да помогне. Препоръчва се:
-  Проследяване на цикъла: Отбелязвайте всички периоди в календара 

и търсете закономерности. Приложенията за проследяване на 
менструацията могат да помогнат за точното определяне на времето 
на вероятната овулация. Овулацията почти винаги настъпва около 2 
седмици преди менструацията. Въпреки това продължителността на 
времето между началото на цикъла и следващия път, когато жената 
ще овулира, може да варира.

-  Наблюдение на цервикалната слуз: С наближаването на овулацията 
цервикалната слуз ще бъде по-обилна, хлъзгава, прозрачна и 
разтеглива.

-  Измерване на телесната температура: Използвайте термометър, за 
да измервате телесната температура всяка сутрин и отбелязвайте кога 
тя се повишава. Това може да означава, че сте в овулация.

-  Използване на комплекти за предсказване на овулацията: Тези 
продукти проверяват за рязко повишаване на лутеинизиращия 
хормон, което подсказва, че овулацията е предстояща. Жената 
вероятно е овулирала, ако има продължително повишаване на 
сутрешната телесна температура след положителен тест за овулация.

Ако тези методи не помогнат, говорете с лекар по въпросите на 
фертилитета за нередовна менструация. Той ще може да ви даде съвет 
какво да правите по-нататък.

НАКРАТКО

Нередовната менструация и случайните промени в 
продължителността на цикъла са нормални. Ако обаче жената 
редовно има много кратки или дълги цикли, нещо може да влияе на 
менструалния й цикъл.
Временните причини за нередовност може да включват стрес, 
естествени хормонални промени и започване или спиране на 
противозачатъчни.
Някои лекарства и здравословни състояния също могат да причинят 
нередовна менструация. Ако случаят е такъв, лекарят ще може да го 
диагностицира и да даде препоръки за лечение.
Жените с нередовна менструация, които искат да забременеят, могат 
да се възползват от проследяване на овулацията или от разговор със 
специалист по репродуктивна медицина.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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ИЗВЪНМАТОЧНА БРЕМЕННОСТ –  
симптоми, рискове и лечение
Извънматочна бременност се получава, когато ембрионът се установи 
на друго място, различно от вътрешната обвивка на матката. Това може 
да доведе до животозастрашаващи усложнения.
Най-често извънматочната бременност е свързана със засядане на 
ембриона в маточната тръба, но може да се случи и в яйчника или в 
коремната кухина.
Без бърза намеса извънматочната бременност може да бъде фатална 
за бременната. Фалопиевата тръба, например, може да се спука, което 
да доведе до шок и сериозна загуба на кръв. Бързото лечение е от 
решаващо значение. То обаче не може да запази ембриона.
Около 1-2% от всички бременности са извънматочни. Този проблем е 
причина за 3-4% от смъртните случаи, свързани с бременността.

СИМПТОМИ
Възможно е да няма ранни признаци, че бременността е извънматочна. 
Симптомите могат да се проявят още през 4-ата, но и чак през 12-ата 
седмица от бременността, макар че са по-чести през 6-9-ата седмица.
Симптомите може да включват:
-  Болка в корема: Това често се случва в областта на долната част на 

таза.
-  Вагинално кървене: Кръвта може да е по-светла или по-тъмна от 

течността при менструация. Тя може да бъде и по-малко вискозна.
-  Болки в раменете: Това може да означава вътрешно кървене. 

Кръвоизливът може да раздразни френетичния нерв, което причинява 
болката.

-  Припадък или колапс: Това е състояние, което изисква спешна 
медицинска помощ, защото то може да е резултат от значително 
кървене.

УСЛОЖНЕНИЯ
Без бърза диагностика и лечение извънматочната бременност може да 
бъде животозастрашаваща за бременната. Лечението не може да спаси 
бременността.
Възможните усложнения за бременната включват:
• Вътрешно кървене: Това може да доведе до шок и сериозни 

последици. Рискът е по-висок, когато лечението се забави.
• Увреждане на фалопиевите тръби: Това може да доведе до 

трудности при забременяване в бъдеще. Другата фалопиева тръба на 
женатао може да функционира достатъчно добре за забременяване.

След отстраняването на едната увредена фалопиева тръба 
забременяването остава възможно в бъдеще. Ако са отстранени и двете, 
ин витро оплождането остава възможност за жените, които се надяват 
да забременеят.

РИСКОВИ ФАКТОРИ
Следните фактори могат да доведат до по-висок риск от извънматочна 
бременност:
-  Предишна извънматочна бременност: Всяка жена, която е имала 

извънматочна бременност, има по-висок риск от нова.
-  Възраст: Колкото по-възрастна е бъдещата родилка, толкова по-висок 

е рискът от извънматочна бременност.
-  Инфекция: Анамнезата за възпаление и инфекция на фалопиевите 

тръби, матката или яйчниците може да увеличи риска от 
извънматочна бременност.

-  Инфекции, предавани по полов път: Някои инфекции, предавани 
по полов път, като гонорея или хламидия, увеличават риска от 
развитие на тазова възпалителна болест. Наличието на това заболяване 
може да увеличи риска от извънматочна бременност.

- Тютюнопушене: То също може да увеличи риска.
-  Увредени или неправилно оформени фалопиеви тръби: Промените 

в структурата на фалопиевите тръби или неправилната им структура 
могат да затруднят преминаването на яйцеклетките през тях. Това 
може да увеличи риска от имплантиране на ембрион извън матката.

-  Предишна операция: Претърпяно раждане с цезарово сечение 
или отстраняване на фиброми увеличава риска от извънматочна 
бременност.

Възможно е да има извънматочна бременност без нито един от тези 
рискови фактори. Всъщност до половината от всички диагностицирани 
извънматочни бременности се срещат при жени, при които няма 
известни рискови фактори.

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
Диагностицирането на извънматочна бременност може да бъде трудно, 
тъй като ранните симптоми могат да наподобяват тези на други 
здравословни проблеми.

Лекарят първо оценява 
симптомите и прави тест за 
бременност. След това поръчва 
трансвагинален ултразвук за 
потвърждаване на диагнозата. 
Това включва използването на 
звукови вълни за създаване 
на изображения на матката и 
околните области.
Ако е твърде рано да се открие 
извънматочна бременност, лекарят 
може да назначи кръвни изследвания, за да следи състоянието на 
пациентката. Това ще продължи, докато не се потвърди или изключи 
извънматочната бременност.

ЛЕЧЕНИЕ
Възможностите за лечение зависят от развитието на бременността и 
евентуалните усложнения, които може да са се развили.

ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Хирургът може да извърши лапароскопия, за да отстрани 
извънматочната бременност. Тя включва направата на малък разрез 
в пъпа или близо до него и поставянето на малка камера и тънък 
инструмент.
Ако извънматочната бременност причини разкъсване на маточната 
тръба, хирургът ще извърши спешна операция за отстраняване на 
увреждането. Ако това не е възможно, ще отстрани тръбата.

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
Когато медицинският специалист диагностицира извънматочна 
бременност в ранен стадий, лечението с медикаменти може да бъде 
вариант. То може да включва метотрексат - лекарство, което спира 
клетките на ембриона да се делят и растат бързо. Нежеланите ефекти на 
метотрексата могат да включват гадене, повръщане, болки в корема и 
евентуално рани в устата.

ПРОФИЛАКТИКА
Не е възможно да се предотврати извънматочна бременност, а до 50 
процента от тези бременности настъпват при хора без предшестващи 
рискови фактори.
Въпреки това жената може да намали риска от тазово възпалително 
заболяване, който може да увреди фалопиевите тръби и да увеличи 
риска от извънматочна бременност.
Полово предавани инфекции, като например хламидия и гонорея, са 
причина за тазово възпалително заболяване. Използването на бариерни 
методи за защита по време на сексуален контакт, като презервативи, 
може да помогне за предотвратяване на предаването на тези инфекции.
Отказът от тютюнопушене също може да намали риска от извънматочна 
бременност.
Всяка жена, която е имала извънматочна бременност, е изложена 
на повишен риск от повторна такава. Важно е в тази ситуация тя 
да използва надеждна форма на контрол на раждаемостта, докато 
не е готова да зачене, особено ако едната фалопиева тръба е била 
отстранена.
Важно е да информирате лекарите за минали извънматочни 
бременности. Това може да им помогне да открият по-бързо всяка 
бъдеща извънматочна бременност.

НАКРАТКО

Извънматочна бременност настъпва, когато ембрионът се засели 
в тъкан извън утробата, често във фалопиевата тръба. Без бързо 
лечение това може да доведе до животозастрашаващи усложнения за 
бременната. Лечението обаче не може да запази бременността.
Симптомите на извънматочна бременност може да започнат още 
в 4-та, но и чак в 12-та седмица. Диагностицирането на проблема 
може да включва комбинация от тестове за бременност, оценка на 
симптомите и ултразвуково изследване.
Получаването на ранна диагноза може да намали вероятността 
от усложнения, включително увреждане на фалопиевите тръби и 
вътрешно кървене. Лечението може да включва хирургическа намеса, 
но при ранно откриване на извънматочна бременност от лекаря може 
да се приложи и лечение на лекарствена основа.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Усложнения може да настъпят по време на всяка част от родилния 
процес. Според Националния институт за детско здраве и човешко 
развитие "Юнис Кенеди Шрайвър" специализирана помощ е по-
вероятно да се наложи, ако бременността продължава повече от 42 
седмици, ако преди това е имало раждане с цезарово сечение или 
когато майката е в по-напреднала възраст.

1. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАПРЕДЪК

Проточено раждане е това, при което няма напредък и продължава по-
дълго от очакваното. Проучванията сочат, че това се случва при около 8 
процента от родилките, като причините може да са много.
Американската асоциация по бременност определя проточеното 
раждане като продължаващо над 20 часа, ако става въпрос за първо 
раждане. За тези, които вече са раждали, неуспешно напредване на 
раждането е, когато то продължи повече от 14 часа.
Ако проточеното раждане се случи по време на ранната или латентната 
фаза, то може да бъде уморително, но обикновено не води до 
усложнения. Ако обаче това стане по време на активната фаза, може да 
се наложи медицинска оценка и намеса.
Причините за проточено раждане включват:
- бавно разширяване на шийката на матката
- бавно изтласкване
- голямо бебе
- малък родилен канал или таз
- раждане на няколко бебета
- емоционални фактори, като тревога, стрес и страх
Болкоуспокояващите лекарства също могат да допринесат за това, тъй 
като забавят или отслабват маточните контракции.
Ако раждането не напредва, първият съвет е да се отпуснете и да 
изчакате. Американската асоциация по бременност съветва да се 
разходите, да поспите или да си направите топла вана.
В по-късните етапи здравните специалисти могат да дадат медикаменти 
за предизвикване на раждане или да препоръчат раждане с цезарово 
сечение.

2. ФЕТАЛЕН ДИСТРЕС

"Незадоволителният статус на плода", известен още като фетален 
дистрес, се използва за описване на състояние, прие което плодът не 
изглежда да се справя добре.
Незадоволителният статус на плода може да бъде свързан с:
- нередовен сърдечен ритъм на бебето
- проблеми с мускулния тонус и движенията
- ниски нива на околоплодната течност
Основните причини и състояния могат да включват:
- недостатъчни нива на кислород
- анемия на майката
- хипертония при майката, предизвикана от бременността
- забавяне на вътреутробния растеж 
- амниотична течност, оцветена с мекониум
По-вероятно е да се появи при бременности, които продължават 42 
седмици или повече. Стратегиите, които могат да помогнат при епизоди 
на незадоволителен фетален статус, включват:
- промяна на положението на майката
- увеличаване на хидратацията на майката
- поддържане на оксигенацията на майката
-  амниоинфузия, при която в амниотичната кухина се вкарва течност, 

за да се намали натискът върху пъпната връв
-  токолиза - временно спиране на контракциите, което може да забави 

преждевременното раждане
- интравенозна хипертонична декстроза
В някои случаи може да се наложи раждане чрез цезарово сечение.

3. ПЕРИНАТАЛНА АСФИКСИЯ

Перинаталната асфиксия се определя като "невъзможност за започване 
и поддържане на дишането при раждането". Тя може да се случи преди, 
по време на или непосредствено след раждането, поради недостатъчно 
снабдяване с кислород.
Перинатална асфиксия е неспецифичен термин, който включва сложен 
набор от проблеми.Тя може да доведе до: 
- хипоксемия, или ниско ниво на кислород
- високи нива на въглероден диоксид
- ацидоза или твърде много киселина в кръвта
Може да се стигне до сърдечносъдови проблеми и неправилно 
функциониране на органите.
Преди раждането симптомите може да включват нисък сърдечен ритъм 
и ниски нива на рН, което показва висока киселинност.
По време на раждането може да се наблюдава нисък резултат по APGAR 
от 0 до 3 за повече от 5 минути.
Други признаци могат да включват:
- лош цвят на кожата
- ниска сърдечна честота
- слаб мускулен тонус
- задъхване
- слабо дишане
- амниотична течност с петна от мекониум
Лечението на перинаталната асфиксия може да включва осигуряване на 

10 често срещани 
усложнения при раждане

Процесът обикновено протича лесно,  
но понякога възникват проблеми, които 
изискват незабавна лекарска намеса

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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кислород на майката или извършване на раждане с цезарово сечение.
След раждането може да се наложи механично дишане или прием на 
медикаменти.

4. ДИСТОКИЯ НА РАМОТО

Раменната дистокия е, когато главата излиза през вагината, но 
раменете остават вътре в майката. Тя не е често срещана, но е по-
вероятно да засегне жени, които не са раждали преди, и е причина за 
половината от всички раждания с цезарово сечение в тази група.
Здравните работници могат да приложат специфични маневри за 
освобождаване на раменете:
Те включват:
- промяна на положението на майката
- ръчно завъртане на раменете на бебето
Може да се наложи епизиотомия или хирургическо разширяване на 
влагалището, за да се освободи място за раменете.
Усложненията обикновено са лечими и временни. Въпреки това, ако е 
налице и несигурна сърдечна честота на плода, това може да означава 
други проблеми.
Възможните проблеми включват:
-  увреждане на брахиалния сплит на плода - увреждане на нерв, което 

може да засегне рамото, ръцете и дланта, но обикновено оздравява с 
времето

-  фрактура на плода, при която се счупва раменната 
кост или ключицата, които обикновено заздравяват без 
проблеми

-  хипоксично-исхемично мозъчно увреждане или слабо 
снабдяване на мозъка с кислород, което в редки случаи 
може да бъде животозастрашаващо или да доведе до 
мозъчно увреждане

Усложненията при майката включват разкъсване на 
матката, влагалището, шийката на матката или ректума 
и силно кървене след раждането.

5. ПРЕКОМЕРНО КЪРВЕНЕ

По време на вагиналното раждане на едно бебе жените 
губят средно 500 милилитра (ml) кръв. По време на 
раждане с цезарово сечение на едно бебе средното 
количество изгубена кръв е 1000 ml. Това може да се 
случи в рамките на 24 часа след раждането или до 12 
седмици по-късно, в случай на вторично кървене.
Около 80 процента от случаите на следродилен 
кръвоизлив са резултат от липсата на тонус на матката. 
Кървенето се случва след изхвърлянето на плацентата, 
тъй като контракциите на матката са твърде слаби 
и не могат да осигурят достатъчно компресия на 
кръвоносните съдове на мястото, където плацентата е 
била прикрепена към матката. Може да се стигне до 
ниско кръвно налягане, органна недостатъчност, шок и 
смърт.
Някои медицински състояния и лечения могат да увеличат риска от 
развитие на следродилен кръвоизлив:
- откъсване на плацентата или превия на плацентата
- свръхзадържане на матката
- многоплодна бременност
- хипертония, предизвикана от бременността
- няколко предишни раждания
- продължително раждане

- използване на клещи или вакуумно раждане
-  използване на обща анестезия или лекарства за предизвикване или 

спиране на раждането
- инфекция
- затлъстяване
Други медицински състояния, които могат да доведат до по-висок риск, 
включват:
-  разкъсвания на кръвоносните съдове на шийката на матката, 

вагината или матката
- хематом на вулвата, вагината или таза
- нарушения в съсирването на кръвта
- плацента акрета, инкрета или перкрета
- разкъсване на матката
Лечението има за цел да спре кървенето възможно най-скоро.
Възможностите включват:
- използване на лекарства
- масаж на матката
- отстраняване на задържаната плацента
- опаковане на матката
- връзване на кървящи кръвоносни съдове
-  операция, по възможност лапаротомия, за да се открие причината за 

кървенето, или хистеректомия, за да се отстрани матката

Прекомерното кървене може да бъде животозастрашаващо, но при 
бърза и подходяща медицинска помощ перспективите обикновено са 
добри.

6. НЕПРАВИЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Не всички бебета са в най-добрата позиция за вагинално раждане. Най-
често срещаното положение на плода при раждане е с лице надолу, но 
бебетата могат да бъдат и в други позиции.
Те включват:
- обърнати нагоре
- седалищно предлежание или предлежание с краката напред
- лежане настрани, хоризонтално през матката, вместо вертикално
В зависимост от положението на бебето и ситуацията може да се 
наложи:
- ръчна промяна на положението на плода
- да се използват клещи
- да се направи епизиотомия, за да се разшири хирургически отворът
- да се извърши раждане чрез цезарово сечение
Пъпна връв
Проблемите с пъпната връв включват:
- тя се увива около бебето
- да е компресирана
- да се появи преди бебето
Ако е увита около врата, ако се компресира или се появи преди бебето, 
вероятно ще е необходима медицинска помощ.

7. ПЛАЦЕНТА ПРЕВИЯ

Когато плацентата покрива отвора на шийката на матката, това се 
нарича плацента превия. Обикновено се налага раждане чрез цезарово 
сечение. 
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Състоянието засяга около 1 на 200 бременности 
през третия триместър. Най-вероятно е това да 
се случи при тези, които:
-  са имали предишни раждания, и особено 

четири или повече бременности
-  предишна плацента превия, раждане с 

цезарово сечение или операция на матката
- имат многоплодна бременност
- са на възраст над 35 години
- имат фибромиоми
- пушат
Основният симптом е кървене без болка по 
време на третия триместър. То може да варира 
от леко до силно.
Други възможни индикации включват:
- ранни контракции
- бебето е в седалищно положение
- голям размер на матката за етапа на 
бременността
Лечението обикновено е:
-  почивка на легло или в тежки случаи - почивка 

под наблюдение в болницата
- преливане на кръв
- незабавно раждане с цезарово сечение, ако 
кървенето не спре или ако показанията на 
сърцето на плода не са обнадеждаващи
Това може да увеличи риска от състояние, 
известно като плацента акрета – потенциално 
животозастрашаващо състояние, при което 
плацентата става неотделима от стената на 
матката.
Лекарят може да препоръча избягване на полов 
акт, ограничаване на пътуванията и избягване 
на тазови прегледи.

8. ЦЕФАЛОПЕЛВИЧНА ДИСПРОПОРЦИЯ

Това е състояние, при което главата на бебето не може да се побере 
в таза на майката. Според Американския колеж на медицинските 
сестри-акушерки цефалопелвична диспропорция се среща при 1 на 250 
бременности.
Това може да се случи, ако:
- бебето е голямо или има голям размер на главата
- бебето е в неподходящо положение
- тазът на майката е малък или има необичайна форма
Обикновено се налага раждане чрез цезарово сечение.

9. РАЗКЪСВАНЕ НА МАТКАТА

Ако жена е имала предишно раждане с цезарово сечение, има малък 
шанс белегът да се отвори по време на бъдещо раждане. Ако това се 
случи, бебето може да бъде изложено на риск от недостиг на кислород 
и може да се наложи раждане чрез цезарово сечение. Майката може да 
бъде изложена на риск от прекомерно кървене.

Освен предишно раждане с цезарово сечение, 
други възможни рискови фактори включват:
- предизвикване на раждане
- размерът на бебето
- възраст на майката от 35 години или повече
-  използването на инструменти при вагинално 

раждане
Жените, които планират вагинално раждане 
след предишно раждане с цезарово сечение, 
задължително трябва да  родят в здравно 
заведение. Това ще им осигури достъп до 
съоръжения за раждане с цезарово сечение и 
кръвопреливане, ако са необходими.
Признаците за разкъсване на матката включват:
- необичаен сърдечен ритъм при бебето
-  болки в корема и чувствителност на белезите 

при майката
- бавен напредък на раждането
- вагинално кървене
- ускорен сърдечен ритъм и ниско кръвно 
налягане при майката
Подходящите грижи и наблюдение могат да 
намалят риска от сериозни последици.

10. БЪРЗО РАЖДАНЕ

Заедно трите етапа на раждането обикновено 
продължават от 6 до 18 часа, но понякога 
цялото раждане е само от 3 до 5 часа. Това е 
известно като бързо или ускорено раждане.
Шансовете за бързо раждане се увеличават, 
когато:
- бебето е по-малко от средното
- матката се свива ефикасно и силно
- родилните пътища са удобни
- в миналото е имало бързо раждане

Бързото раждане може да започне с внезапна поредица от бързи, 
интензивни контракции. Това може да остави малко време между тях 
за почивка. Те могат да приличат на една непрекъсната контракция.
Недостатъците на бързото раждане са, че:
- може да накара майката да чувства, че няма контрол върху процеса
- може да няма достатъчно време да стигне до здравно заведение
-  може да увеличи риска от разкъсване и наранявания на шийката на 

матката и влагалището, кръвоизлив и следродилен шок.
Рисковете за бебето включват:
- аспирация на амниотична течност
-  по-голям шанс за инфекция, ако раждането се извършва на 

нестерилно място
Ако има признаци за бързо начало на раждането, е важно:
- да се свържете с лекар или акушерка.
-  да използвате техники за дишане и успокояващи мисли, за да 

почувствате, че имате контрол над ситуацията
- да останете на стерилно място

Лежането по гръб или 
настрани може да 
помогне.
Могат ли усложненията да 
бъдат фатални?
Усложненията по 
време на раждането 
могат да бъдат 
животозастрашаващи в 
части на света, където 
липсват подходящи 
здравни грижи. 
Основните причини за 
това са:
- кървене
- инфекция
-  опасно прекъсване на 

бременността
-  еклампсия, водеща до 

високо кръвно налягане 
и гърчове

-  усложнения на 
бременността, които се 
влошават по време на 
раждането

Подходящите здравни грижи 
могат да предотвратят или 
разрешат повечето от тези 
проблеми. Изключително 
важно е да посещавате 
всички пренатални 
посещения по време на 
бременността и да следвате 
съветите и инструкциите на 
лекаря относно бременността 
и раждането.
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КОЯ Е МАГИ?
Аз съм много различни хора в едно. През повечето време в ежедневието 
си преминавам през тези едни хора. Аз съм изключително емоционална, 
обичаща и много импулсивна.

КАКВО ЗА ТЕБ СА ЕМОЦИИТЕ?
Те са нещо без което не мога да живея. Дори скоро си говорих с близък 
човек, защо толкова държа да изкажа нещата. Да кажа, че обичам, да 
кажа че съм ичзключително благодарна. За съжаление, към днешна 
дата според мен много малко хора могат наистина да чувстват, да 
изживяват и да могат да споделят това, което изживяват.

КАК ИЗРАЗЯВАШ ЧУВСТВАТА СИ?
Изразявам ги с думи, думи които идват от мен, изразявам ги с действия 
и с поглед.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЗА ТЕБ ДУМИТЕ?
Думите за мен са толкова важни, колкото са и действията. Думите 
понякога могат да те накарат да летиш, могат да те накарат и да те 
боли. Така все едно те боли тялото. Думите са много силно средство.

ЛИПСВА ЛИ ТИ ДЕТСТВОТО?
Наскоро мислих точно над тази тема. От една страна ми липсва, но от 
друга вярвам, че трябва да живея тук и сега. Трябва да съм благодарна 
на всичко, което ми се е случило. Имах уникално детство, изключително 
свободно, изпълнено с музика, с приятели, с любимите хора, с мама и 
тати, с брат ми. И споменът за двете ми села. Прекарвах летата си там, 
цели три месеца бях в безгрижието.

КАКВО ИСКАШ ДА СЕ ВЪРНЕ ОТ ДЕТСТВОТО ТИ?
Има едно единствено нещо и това е баща ми. Това е единственото, което 
бих искала да се върне. Искам да мога да споделя всичко, което ми се 
случва. Лоши и хубави моменти, всичко в живота ми да споделя с него. 
Със сигурност зная, че той е много горд с мен. Убедена съм, че е някъде 
там и ме пази.

РАЗКАЖИ НИ ЗА НЕГО?
Това е тема над която в повечето слиучаи, като говоря се разчуствам. 
Вече не се притеснявам от това. Като бях по-малка се срамувах от тези 

чувства и емоции. Не исках хората да ме съжаляват и затова избягвах 
да говоря на тази тема. 
Той беше много слънчев, много истински, много добър, може би той и 
майка ми са най-добрите хора, които познавам. Никога не съм виждала 
баща ми да прави нещо лошо на някой, да каже лоша дума за някой. 
Имаше много приятели. Уникален човек!

КОЕ ТИ ЛИПСВА НАЙ-МНОГО ОТ НЕГО?
Усмивката. Това е което най-много ми липсва. И това да каже ”На тати 
момичето”. Много често го чувам в подсъзнанието ми. Това ме спасява 
от липсата, защото тази липса не се запълва в живота на човек, загубил 
свой близък.

ЕДИН ДЕН КАКВО ЩЕ РАЗКАЖЕШ НА ДЕЦАТА СИ ЗА НЕГО?
Ще се опитам да предам на децата си добротата, която носеше. Ние с 
брат ми сме израстнали в семейство с много любов. Те се целуваха всеки 
ден и ние всеки ден в къщи сме виждали много любов. Искам това да 
предам на децата си. Мечтая си за такъв дом. 

БИ ЛИ ЖИВЯЛА В СВОЯ ДОМ БЕЗ ИНТЕРНЕТ?
Абсолютно без никакъв проблем. За съжаление поколението след нас 
живее само и единствено в този интернет свят. Това поколение има 
нужда от лайкове, има нужда от оценката на хората. Има нужда всичко 
това да е публично, което мен ме прави изключително тъжна. Чувствам 
го някак кухо и стерилно. 

КАКВО СА ЛАЙКОВЕТЕ ЗА ЗВЕЗДА, КАТО ТЕБ?
Необходимост, която за мен не е важна. Съвременният свят обаче ни 
принуждава да събираме лайкове, защото те въздействат. Колкото 
повече лайкове имаш, толкова по-търсен си от брандове. Абсолютно 
откровено казвам, че възможностите са много по-големи чрез социално 
присъствие. Ако искаш музиката ти да достигне до широка аудитория, 
ти си длъжен да присъстваш в социалното пространство.

КОЕ ТЕ ПРАВИ НАЙ-ЩАСТЛИВА?
За първи път ще си позволя да кажа, че любовта ме прави най-
щастлива. Да, музиката е моето място, моят живот, но без любовта и 
човека до теб си едно абсолютно нищо. Няма човек, който е способен да 
живее без любов.
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... изключително емоционална, 
обичаща и много импулсивна...

Джанаварова
МагиМаги
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КОЕ ТЕ ЯДОСВА НАЙ-МНОГО?
В последно време се старая да бъда различна и полагам много усилия 
да ме ядосват много малко неща. Нещо което не мога да преодолея и 
продължава да ме ядосва е лъжата.

ИМАЛО ЛИ Е ЛЪЖА В ЖИВОТА ТИ?
Кой не е бил лъган. Всякакви лъжи съм преживяла и съм осъзнала, че 
или аз съм позволила на хората да ме лъжат или просто те са способни 
само на това. След тъжната ситуация е необходимо да извадиш поуката 
за себе си и да продължиш напред.

ХОРАТА ГРЕШНИ ИЛИ БЕЗГРЕШНИ СА?
Ние сме грешни от мига на нашето създаване. Може би най-чистите 
души са тези в утробата на майката.

ОБИЧАШ ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ.  
КАК ГО ПОСТИГАШ?
Когато се храня здравословно изпитвам гордост 
от себе си. Когато хапнеш нещо, което е полезно 
за тялото, се чувствам невероятно. Успявам да се 
организирам с дисциплина. Не съумявам да намеря 
време да готвя сама у дома, но има места в София с 
много чиста храна.

КОЯ Е ЛЮБИМАТА ПЕСЕН НА МАГИ?
Песента на Beyonce “Опасно влюбена”. Тази песен 
описва мен. Песента ми е любима от 15 годишна. 
Заглавието описва мен. Винаги съм казвала, че съм 
човек който се влюбва без граница, без условия и 
без задръжки. Аз съм опасно влюбена постоянно. 
Горя постоянно във всичко, което правя.

С КАКВИ НЕЩА ЩЕ СЕ СБЛЪСКА СЛЕДВАЩОТО 
ПОКОЛЕНИЕ?
Тайничко се надявам този социален живот в 
интернет да се превърне в истински срещи. Нека 
хората осъзнаят колко им липсва нормалното 
общуване. В последната година успяхме да усетим 
как ни липсва сцената, офисът, паркът. В условия 
на пандемия ни бе доказано, колко много ни липсва 
реалността.

КОЕ Е ЛЮБИМОТО ТИ НЕЩО В КАРИЕРАТА?
Сцената. Там съм пожар, там съм друга, там не съм 
Маги от ежедневието. Там съм дива и експресивна. 
Имам своя банда, това е моето малко дете, което 
предстои да става все по-голямо и по- хубаво. 
Получих запитване от заведение за колаборация с 
банда и веднага си казах това е момента. Нещата 
взеха и се случиха. Все по често хората ме канят с 
бандата. С тях съм още по-истинска, има свобода 
на комуникация, на пеене… Много е хубаво!

КАКВО НОСИ ЗА ТЕБ ДУЕТА ТИ СЪС 100 КИЛА 
“МОЕТО РАДИО”?
Моето радио носи усмивка, защото е много хубаво 
когато хората те спират и изказват хвалебствия 
за твоя проект. За мен тази песен е нашето малко 
бижу. Ще съм винаги безкрайно благодарна на 100 
кила за подадената му ръка в така труден период 
за мен. 

ТИ СИ ОТ АРТИСТИТЕ ОСТАВАЩИ СЛЕДА, 
КАКВО ЗА ТЕБ ОЗНАЧАВА ТОВА?
Това е най-ценното. Това, за което сме всички 
тук. Истинските музиканти, хора занимаващи 
се с изкуство, не с еднодневки. Защото и това го 
има. В днешно време е приоритет да се продаваш 
лесно, а не да оставиш следа. В моите очи това 
не са истински артисти. Нямам против тях, но не 
е моето. За мен истинският артист е този който 
оставя следа.

ПОНЯКОГА В ЖИВОТА ТЕЗИ ЕДНОДНЕВКИ 
НАДМИНАВАТ ПО ПОПУЛЯРНОСТ ИСТИНСКИТЕ 
АРТИСТИ. КАК ГО ПРИЕМАШ?
Приемам го! Знам, че всеки един успех носи след 
себе си компромис. 

ПРАВИШ ЛИ ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕЩЕТО СИ?
Преди време го правех. Сега се надявам да се 
стремя към по-последователно мислене. Залагам 

три крачки напред, а не шест, защото забелязах, че големите ми мечти 
се отдалечават от мен. Сега залагам на това да извървя първите стъпки, 
за да достигна до големия хоризонт. 

ТРЯБВА ЛИ ДА ИМАТ ПЛАН ХОРАТА ЗА ЖИВОТА СИ?
Виждала съм хора на които лесно се получават нещата, но тези които са 
добри и полагат истински усилия достигат до финалната права.

ИЗЛИЗА НОВ СИНГЪЛ “ВИНОВЕН”. ТОЛКОВА ЛИ Е ВИНОВЕН ТОЙ? 
КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ?
Замислила съм толкова големи неща за този проект. Той е виновен, 
защото съм позволила да е виновен. Надявам се скоро да снимам 
видеото, и ви казвам, че ще има много красота в него. За пролетта 
очаквайте типично женска песен. За силните, за тези жени които 
излизат като пичове от житейските си уроци.

С
ни

м
ка

: К
ос

та
ди

н 
К

ръ
ст

ев
 -

 К
ок

о

М
аги

 Д
жа

на
ва

ров
а

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



2701.03.2022/01.04.2022 специализирано издание HOW TO BE A LADY в един мъжки бизнес свят или границата на еманципацията

HOW TO BE A LADY  
в един мъжки бизнес свят или

Границата на еманципацията
Доц. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър – консултант по Бизнес етикет 
и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of 
Protocol (Брюксел, Белгия). Сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране 
(НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския 
НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по 
менторство и коучинг. Профилът й включва богат опит с бизнес етикет и протокол, 
бизнес коучинг, бизнес комуникации, мениджмънт на бизнес процеси, междукултурни 
комуникации и презентационни умения. 
Експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска 
степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, докторска 
степен по Икономика (Социално управление) и е добила академичната длъжност 
доцент по Мениджмънт на бизнес процеси и бизнес комуникации с основен академичен 
труд книга на тема „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: 
процес, насоки и програми”). 
Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в Софийски 
университет “Св.Климент Охридски”, в УНСС, в Университета по библиотекознание 
и информационни технологии (УНИБИТ) и международния факултет на University of 
Sheffield. 
Последната й книга, “Комуникация НАвреме и НА място” изследва задълбочено 
тенденциите в бизнес общуването, вербалната, невербалната, писмената и 
дигиталната комуникация, и разкрива разнообразие от ефективни техники. 
Често е канена като гост-лектор за различни академични и бизнес събития. Единствен 
трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес 
етикет, международен протокол и управление на имиджа. Сред нейните клиенти са 
Microsoft, Sitel, Pepsi, TRACE, Novartis, Junior Achievement Bulgaria, Unitcargo, Pipe System 
Bulgaria, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Института по 
публична администрация, големи кантори, както и други частни и правителствени 
организации.

Да си бизнес дама днес не е лесно. Битките, победите и мениджмънта 
на бизнес арената са далеч по-лесни за управление от личния живот 
и отношенията с другия пол. Обути в “бизнес панталони” забравяме 
да носим дамски поли? Чудим се дали 21-ви век не ни среща с един 
криворазбран феминизъм, където балансът между бизнес имидж, 
доходи, управление на хора, личен и служебен живот, е непосилен или 
често невъзможен дори за съвременната успяла жена. 

Светът е пълен с дами, които изключително успешно управляват хора, 
процеси и микровселени, но не знаят как да управляват собствения си 
свят на отношения. Жени, които на фона на триумфите си в работата, 
преживяват провал след провал в личния живот и комуникацията. 
Жени, които са неразбрани и неразбиращи къде грешат.

Феминизмът е движение за равноправие на жената, теория за 
политическо, икономическо и социално равенство на половете и 
организирана дейност за правата и интересите на жените.

Като човек, който управлява 2 организации и преподава в 
няколко университета, с 5 формални образования и 7 специални 

акредитационни такива, майка, корпоративен обучител, автор, 
консултант, НЛП и коучинг трейнър, лицензиран хипнотерапевт, 
трейнър по бизнес етикет и международен протокол, както и луд 
пътешественик, не определям себе си за феминистка. 

Щастлива съм, че имам свободата да правя всичко изброено, защото 
някой вече е провел борбите, които са направили това възможно. 
Борбата в средата на 19-ти век за равни права, очертала връзката между 
феминизъм и социализъм. Борбата в края на 19-ти и началото на 20-ти 
век, посветена основно на извоюване на избирателни права. Борбата 
в средата на 20-ти век, която възражда традицията за равни права на 
жените във всяка сфера от живота. 

Много е постигнато, но със сигурност има още за какво да се борим. 

Общувайки с многообразие от хора – в България и в чужбина, ставайки 
свидетел на множество ситуации в бизнес формална и неформална 
среда, както и в терапевтичната ми практика, стигам до извода, че има 
много объркани жени. И много объркани мъже. 

Мъже и жени, които управляват хора, процеси и микровселени, но не 
знаят как да управляват собствения си свят на отношения. Мъже и 
жени, които на фона на триумфите си в работата, преживяват провал 
след провал в личния живот. Мъже и жени, които са неразбрани и 
неразбиращи къде грешат. 

Светът се промени, правата се изравняват, но според мен същият този 
свят стана много по-сложен за отношенията между мъжете и жените.

След всички спечелени борби и битки за равноправие, задавам 
си въпроса за какво още ще се борим? Има ли още нещо останало 
непреборено? Има ли опасност да се изгубим в борба за нещо, което 
имаме? Обявихме състезание, в което няма победители, а само губещи. 
Губим, да. Ние, жените, изгубихме, защото станахме пó мъже от мъжете. 
Станахме пó пичове от пичовете. Загубихме мекотата и финеса си. 

А мъжете продължават да си задават въпроса  
„Какво искат жените?“

Нито жените, нито мъжете печелят от такова съревнование.  

Когато обучавам делегати по бизнес етикет, най-трудната част е да ги 
обуча в модерните правила за общуване между мъжете и жените – тези 
правила, които запазват кавалерството, но и зачитат постигнатото от 
феминизма. Създала съм си методология, в която разделям етикета 
на светло и на тъмно, между формална и неформална среда, между 
работни и неработни отношения, по време на работа и след работа. 

“Комуникация 
НАвреме и НА място” 

Доц. д-р Даниела Илиева
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Но колкото и добре да са обучени участниците в комуникационния 
процес, се стига до криворазбран феминизъм. Може да се стигне дори 
до биполярно разстройство, защото всички трябва да имат поне по 2 
режима на функциониране. 

В бизнес среда, вероятен кавалерски жест като асистиране със стола 
или с палтото, може да получи отговор в 3 действия:

1-во действие:  жената – обект на жеста, се обръща гневно, обидена, че 
феминистките й права са погазени и просъсква  
„Аз съм еманципирана жена“.

2-ро действие:  жената – обект на кавалерски жест, използва същия този 
жест като повод за флирт и се разтопява в отговор.

3-то действие:  най-нормалното според мен – жената кима незабележимо 
в знак на благодарност и бизнес делата си продължават 
без обидени, без флиртове, без погазване на нечии права. 

Преборили сме се за правото да работим и сме постигнали равно 
заплащане, а понякога и по-високо от това на мъжа във формална 
среда, но остава очакването мъжът-кавалер да плати сметката в 
неформална.

Доказахме, че жените са по-слабият пол само във физическата си 
сила, извоювахме си свобода и право на избор за почти всичко, но 
често се чува „Простакът не ми отвори вратата.“

По правило в бизнеса на 21-ви век няма мъже и жени, няма кавалерски 
жестове, ние жените не следва да очакваме да ни отварят вратата, да 
ни асистират с палтото или със стола, или да ни носят багажа, но все 
пак нерядко се улавяме да промълвим макар и само на себе си  
„Не останаха мъже на тази земя...“

Това може да се нарече само по един начин – двоен стандарт. Искаме 
две различни поведения често от един и същи човек – да уважава 
равноправието с жените през деня, да не прилага кавалерство 
в никакъв случай, за да не бъде линчуван на база феминизъм, 
еманципация или равноправие. 

А вечер, ех, на тъмно всичко се променя – нека бъде кавалер, нека 
носи, води, плаща. Не е ли това обаче някаква грешка в съотношението 
мъже – жени?!

КАКВО ТЪРСИМ – РАВНИ СИЛИ ИЛИ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ?

Вече всичко е възможно. Дори да си купим бебе. Знаете ли, че има 
държава в Европа, където има банки и за двата вида материал, нужен 
за бебе. Бъдещата майка трябва само да реши дали да износи сама 
бебето си или да наеме сурогатна майка. Всичко може. И още повече ще 
може в най-близко бъдеще с напредъка на медицината и технологиите. 
Но не е готино. Този живот и този свят е създаден за мирно споделяне. 
Достатъчни са войните по света, за да ги водим и в къщи, с партньора.

А що се отнася до нас жените – през деня твърди като скали, а вечер 
меки като памук; през деня в борба за равно заплащане за равно 
извършен труд, а след работа меки, нежни и готови за кавалерство. 

Но ако все пак жената реши да плаща сметки, защото и тя работи и 
печели, остава въпросът дали не разглезва мъжа и дали не му осигурява 
комфортна зона? Освен, че се доказахме, изглежда, че подчинихме 
мъжете и им взехме страха. Сменят памперси, стават през нощта, 
помагат в домакинството. 

Но нека си признаем – искаме си и си търсим жестовете, вниманието 
и подаръците. Имаме нужда от женската енергия, такава каквато 
природата я е създала. И от мъжката природа, такава, каквато 
природата я е създала. Нямаме нужда от битки, които вече не са 
валидни тук и сега. Имаме нужда от нежност, любов, топлина, 
взаимност, близост, радост, хубави емоции и смисъл в точно тези 
отношения. Имаме нужда от ухажване. Имаме нужда, ако не да сме 
слаби, то поне за миг да оставим силата и борбата и да си починем. 

Нека си оставим правото да бъдем жени. Нека си оставим правото да 
изберем да спрем да си пречим сами. Нека не да им дадем шанс, а да 
им оставим възможността да бъдат кавалери. Феминизмът е борба за 
жените, а не срещу мъжете. Всъщност ние правим мъжете мъже. Силата 
да не бъдеш еманципирана пред партньора. Защото се иска сила да 
покажеш слабост.

ДАЛИ МОЖЕМ ДА ДАДЕМ РЕЦЕПТА ДНЕС? 

Не. И аз самата още я търся рецептата.

Но знам, че има един може би модерен феминизъм, в който и 
мъжете участват. 

Независимо колко се развиват технологиите, независимо колко 
напредват иновациите, независимо какво решават САЩ и Русия, и 
независимо кой е президент на страната ни, ние жените трябва да 
запазим нежността си, а мъжете трябва да бъдат кавалери.
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Ако в България има място, на което почивката да е истинско 
преживяване, то това е „Фабрика за храна и танци“! Уютен семеен 
комплекс, сгушен сред красотата на Родобите, където се откъсваш 
от натовареното ежедневие и се свързваш със спокойствието на 
природата. Въпреки, че се намира само на 27км. от Пловдив, имаш 
чувството, че си попаднал в друго измерение. Липсата на телевизор 
в стаята, богатата дневна програма, пълноценното общуване със 
семейството, срещата с нови приятели, пленителната природа и 
вълшебния вкус на храната, не ти оставят време за тревожни мисли и 
досадни задължения.  

И, като заговорихме за храната – то, бъдете сигурни, че тук се набляга 
изцяло на чисти продукти и интересни ястия от цял свят, приготвени 
на място! Хлябът, сутрешните мекици и следобедните пици се правят 
от домашно тесто, пухкаво като облак, ухаещо божествено и без да 

пада тежко или да ти 
създава дискомфорт. 
Рибата и морските дарове 
се доставят предимно от 
див улов, телешкото е от 
специално селектирана 
порода, а млечните 
продукти са от малки 
ферми и не съдържат 
растителни мазнини 
и сухо мляко. Яйцата, 
месото, плодовете и 
зеленчуците се набавят 
от местни производители 
с гаранция за качество 

и свежест. Винаги има разнообразие от пресни фрешове и лимонади, 
както и диспенсъри с изворна вода и не се предлагат газирани и 
енергийни напитки, както и храни тип „junk food“. Така че, ако децата 
ви са свикнали с някои от тях, то престоят ви във „Фабрика за храна и 
танци“, би бил идеалния момент да ги забравят.

„Фабрика за храна и танци“ е място подходящо за цялото семейство, 
по всяко време на годината. Комплексът предлага разнообразни 
забавления и възможности за развлечение и почивка:  швейцарска 

ледена пързалка с големина 200 кв.м., за която има осигурени кънки 
от 25 до 46 номер, сауна, парна баня Tylo (Швеция), солна стая с 
халогенератор, йога стена, плувна вана и три хидромасажни вани, 
сух басейн с 300 000 бр. топки, атрактивна пързалка с дължина от 
12 метра, плувен външен басей под формата на езеро, който през 
зимата се превръща в естествена ледена пързалка, лодка с гребла, 100 
кв.м. австрийска въздушна възглавница, швейцарска вело писта за 
колелета и тротинетки 25 х 10 кв.м., италиански LEGO къст с 1000 
големи гумени части, 4 метра външна немска батут писта, електрически 
велосипеди, истинска детска кухня за 
приготвяне на сушени плодове (при 
лошо време), кът с материали за плетене, 
рисуване и изработка на бижута от 
естествени материали (при лошо време), 
строителна дейност с 2000 бр. малки 
тухли и хоросан (при лошо време), 
домашно кино, пясъчни маси Монтесори, 
пони с каручка, пудел терапия (гушкане 
и грижа за различни по размер и възраст 
кученца), два пъти дневно походи с 
водач в търсене на горски съкровища, 
според сезона (манатарки, билки, диви 
боровинки, малини, ягоди, къпини), 
джип (помощно превозно средство за 
по-дълги походи), голямо огнище с билков 
чай и натурален мед, което през деня е 
любимо място за отмора с книга, а вечер 
се превръща в кът за сладки приказки, 
звучни песни и весели танци, често 
гарнирани с яромат на печени ядки или 
манатарки със сол и масло... В летния 
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сезон се организира „лов на 
светулки“, а падне ли сняг 
поляната пред ресторанта се 
превръща в писта за шейни 
и бой със снежни топки. 
Любима зимна атракция е 
и возенето на новите АТВ 
и УТВ машини от марката 
Can -am и Polaris, както 
и на специалната зимна 
надуваема лодка, а също и 
ски пантенето и спускането 
през горските пътеки. А 
през цялата година децата 
се забавляват, с така 
обичаните от тях, кулинарни 
занимания: още рано сутрин 
имат възможност да приготвят гофрети и палачински с потопяеми 
тигани, всеки следобед от 16:30ч. приготвят най-вкусната пица на пещ, 
а докато чакат да стане готова си похапват сочни плодове, хрупкави 
брускети и домашни печива, вечер пък се редуват различни кулинарни 
класове за приготвяне на суши, веган сладолед, сурови бонбони или 
ягоди с шоколад. Често се организира и показно за домашни баници, 
питки и тутманици. Други любими занимания са работилниците за 
обработка на кожа и дърво, а в дните около Коледа се приготвят 
сурвачки и картички от естествени материали. Вечер има детска 
дискотека, а след това край басейна децата се наслаждават на забавно 
пяна парти, с осигурени гумени гащеризони и ботуши, които вършат 
чудесна работа и при разходките в дъждовно време. 

От няколко години във „Фабрика за храна и танци“ се организира 
незабравимо празнуване на Коледа и посрещане на Нова година, с 
много вълшебни емоции, прекрасна храна, отбрани питиета и горски 
лукс, но без излишна суета! 

Все повече са и хората, които избират спокойствието на планината 
за свой „Зелен офис“ или онлайн „класна стая“. За тях са осигурени 
идеални условия и специални пакети.

Но най-предпочитани са, т.нар. „Дълги дегустационни уикенди“, 
по време, на които гостите имат удоволствието да се насладят 
на специално приготвено първокласно телешко, качествено 
свинско, агнешко, патешко, пилешко и др., прясна риба от див 

улов, разнообразие от морски дарове, свежи плодове и зеленчуци, 
средиземноморска кухня, селекция от различни вина и първокласно 
шампанско, прясно изцедени фрешове и лимонади, ръчен хляб и 
домашни десерти ... И всичко това гарнирано с музика на живо и 
поднесено с внимание и добро настроение.

Такова е преживяването, наречено „Фабрика за храна и танци“! 
Ароматът, който се носи из въздуха, пукотът на огъня, звукът на виното, 
което се излива в чашите, капчиците, спускащи се по каните, пълни 
със свежа домашна лимонада, смехът на щастливи деца, песента на 
птиците... Да, определено това е всичко, от което имаме нужда, за да 
усетим вкуса на щастието! 
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