


























































































































































НАРЕДБА № 23 ОТ 18 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" 

Издадена от Министерството на здравеопазването 

Обн. ДВ. бр.113 от 3 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., 

изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г. 
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт 

"Лицево-челюстна хирургия" съгласно приложението. 

(2) Дейността по лицево-челюстна хирургия се осъществява при спазване на 

стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се 

осъществява дейност по лицево-челюстна хирургия. 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 1. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Тази наредба се издава на 

основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. 

 

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Указания по прилагането на тази наредба се дават от 

министъра на здравеопазването. 

 

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява 

от Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване и 

органите на управление на лечебните заведения. 

 

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) За нарушение или неизпълнение на задълженията по 

тази наредба виновните лица се наказват по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за 

здравето. 

 

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) (1) Изискванията на приложението към член единствен, 

ал. 1 за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 1 

януари 2014 г. 

(2) До 31 декември 2013 г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична 

лаборатория на територията на населеното място. 

 

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) Стандартните и специфичните оборудване и апаратура, 

посочени в приложението към член единствен, ал. 1, ако не могат да бъдат осигурени за всяка 

клинична структура, следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, 

достатъчни за обезпечаване изпълнението на изискванията за компетентност и обем дейност на 

всяка от структурите по нива. 

 

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична 

помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването 

на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по 

договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - 



структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен 

договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на 

болницата. С договора се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична 

лаборатория за нуждите на структурата по лицево-челюстна хирургия. 

(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията е самостоятелна медико-диагностична 

лаборатория или структура от лечебно заведение за извънболнична помощ, тя следва да отговаря 

на изискванията за съответното ниво болнична структура по клинична лаборатория, определени с 

Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (ДВ, 

бр. 66 от 2010 г.). 

 

НАРЕДБА № 23 ОТ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ 

"ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" 

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г.) 

 

§ 3. Навсякъде в приложението към член единствен думите "стоматолог", "стоматолози", 

"стоматологична" и "стоматологичен" се заменят съответно с "лекар по дентална медицина", 

"лекари по дентална медицина", "дентална" и "дентален". 

 

Приложение към член единствен, ал. 1 

 

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) 

 

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" 

 

1. Въведение  

1.1. Обект на стандарта е медицинската специалност "Лицево-челюстна хирургия" 

(ЛЧХ).  

1.2. Стандартът е изработен съобразно съществуващото законодателство в Република 

България, като за основа са ползвани утвърдените вече стандарти по специалността "Хирургия".  

1.3. Хирургичното лечение по тази специалност се провежда в лечебни заведения за 

извънболнична помощ и основно в хирургично отделение или клиника в болница за активно 

лечение с обособена операционна зона. Обемът на извършваната хирургична дейност в тях се 

определя от:  

1.3.1. общопрофилен или профилиран (тясноспециализиран) характер на хирургичното 

отделение/клиника/болница;  

1.3.2. брой, специализация, компетентност на лекарите/лекарите по дентална медицина - 

хирурзи, работещи на щат в звеното/болницата;  

1.3.3. възможности на болницата за пред-, интра- и следоперативни диагностични 

изследвания;  

1.3.4. оборудване на хирургичното отделение/клиника/болница и на операционните зали;  

1.3.5. възможности за интердисциплинарни консултации, вкл. профилирани 

(тясноспециализирани) хирургически консултации и формиране на смесени хирургични екипи.  

1.4. Тези фактори определят обема и сложността на оказваната хирургическа помощ на 

следните нива в лечебната мрежа:  

1.4.1. лечебни заведения за извънболнична помощ;  

1.4.2. болница за активно лечение;  

1.4.3. специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия (с ранг 



на университетска болница).  

1.5. Медицинският стандарт по лицево-челюстна хирургия има за цел да формулира 

общовалидни норми, важащи за хирурзите, работещи независимо от обема на извършваната от 

тях оперативна дейност в посочените лечебни заведения за извънболнична и болнична 

дентална/медицинска помощ.  

1.6. От изпълнението на основната цел произтичат следните задачи:  

1.6.1. определяне периметъра на специалността;  

1.6.2. определяне реда и начина на придобиване на специалността;  

1.6.3. определяне местата за практикуване на специалността;  

1.6.4. определяне на организацията на работа в посочените лечебни заведения за 

извънболнична и болнична помощ;  

1.6.5. определяне нивата на компетентност в рамките на специалността;  

1.6.6. определяне правата на пациента, подлежащ на хирургическо лечение, както и на 

медицинския и немедицинския персонал.  

1.7. Нормите в медицинския стандарт са два вида:  

1.7.1. норми със задължителен характер - по отношение на медицински дейности и 

структури на национално и регионално ниво; те формират адекватни по обем дейности, 

осигуряващи безопасността на пациента (диагностични методи, терапевтични методи, 

организационни структури, изисквания за оборудване, консумативи, лекарства и др.);  

1.7.2. норми с препоръчителен характер - те дефинират определения, чието спазване 

осигурява по-високо качество на медицинската дейност; отразяват научнообусловена етапност 

във въвеждането на нови методи и оборудване, в квалификацията на кадрите, в зависимост от 

професионалната подготовка на персонала и финансовите възможности; препоръчителните 

норми се въвеждат след изпълнението на задължителните.  

1.8. Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност, занимаваща се с диагнозата 

и лечението на група заболявания, при които използването на операция е задължително или 

потенциално възможно.  

1.9. Лицево-челюстната хирургия обхваща познанията, техническите умения и преценки, 

необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести в лицево-челюстната и 

шийната област. Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на 

лицето, лицевите и челюстните кости и шията. Лицево-челюстната хирургия изисква 

задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална 

диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативно хранене и 

грижи, интензивни грижи, травматология, онкология, неврохирургия и др.  

2. Базова характеристика на специалността "Лицево-челюстна хирургия"  

2.1. Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност.  

2.2. Специалистът по лицево-челюстна хирургия е лекар по дентална медицина, 

придобил специалността "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия", или лекар, придобил 

специалността "Лицево-челюстна хирургия" съгласно действащите нормативни актове.  

2.3. Хирургът - специалист по лицево-челюстна хирургия, има право да извършва 

самостоятелни хирургични намеси в лицево-челюстната област и шията, както и в някои 

отдалечени райони на човешкото тяло, но в обем, съответстващ на придобитата компетентност 

(приложение № 1).  

2.4. Лицево-челюстната хирургия обхваща обема от хирургични заболявания на лицето, 

лицевите и челюстните кости, зъбите и околозъбните тъкани, шията, както и 

пластично-възстановителните и реконструктивните операции в посочените области. Тя обхваща 

следните по-големи раздели на заболявания:  

2.4.1. Гнойно-септична лицево-челюстна хирургия - третира възпалителните заболявания 

(абсцеси и флегмони) в областта на лицето, прилежащите му ложи, околочелюстните ложи, 



шията и остеомиелитите на челюстните и лицевите кости, одонтогенни синуити, лимфаденити, 

екзацербирали кисти и др. 

2.4.2. Лицево-челюстна травматология - третира нараняванията на меките тъкани и 

фрактурите на лицевите и челюстните кости и прилежащите им тъкани.  

2.4.3. Лицево-челюстна онкология - третира онкологичните заболявания в областта на 

устната кухина, лицето и шията, челюстните кости, както и съпътстващите ги органи в тези 

области.  

2.4.4. Заболявания "Вария" - това са група от заболявания, характерни само за 

лицево-челюстната област, каквито са заболяванията на слюнчените жлези, лицевите нерви, 

темпоро-мандибуларната става, синдроми и др.  

2.4.5. Лицево-челюстна пластично-възстановителна, реконструктивна и ортогнатична 

хирургия - третира група заболявания както на вродени, така и на придобити дефекти, 

малформации и деформации в областта на лицето, челюстните кости, съзъбието.  

2.5. В този смисъл лицево-челюстната хирургия обхваща голям обем оперативни 

интервенции, които изискват освен основни познания по лицево-челюстна хирургия, така и 

познания по някои други хирургични дисциплини, каквито са: орална хирургия, ортопедия и 

травматология, пластично-възстановителна хирургия, обща хирургия, неврохирургия и т.н.  

2.6. Според своя обем и сложност оперативните намеси биват малки, средни, големи 

(сложни) и високоспециализирани (много сложни).  

2.7. Според срока, налагащ необходимостта от хирургическа намеса, операциите биват 

спешни и планови.  

2.8. Според продължителността на престоя на хирургично болния се различават: 

амбулаторна, еднодневна хирургия и хирургия за повече от един ден.  

2.9. Еднодневна хирургия (one-day surgery, daily surgery) означава приложение на 

хирургични (оперативни) методи в планов ред в рамките на един ден без осигуряване на 

болнично легло за хоспитализация за по-продължителен престой в лечебното заведение.  

3. Ниво на компетентност:  

3.1. Хирургичното лечение и диагностиката по тази специалност се извършват в лечебни 

заведения за извънболнична и болнична помощ.  

3.2. В рамките на специалността "Лицево-челюстна хирургия" не се извършва дейност 

като първо ниво на компетентност.  

3.3. Лицево-челюстна хирургия се извършва като второ и трето ниво на компетентност в 

лечебни заведения за болнична помощ.  

3.4. Изисквания за осъществяване на дейности от II ниво на компетентност по 

специалността "Лицево-челюстна хирургия" в самостоятелна структура - клиника или отделение 

на болница за активно лечение:  

3.4.1. в структурата се извършват всички видове оперативни интервенции в областта на 

лицево-челюстната хирургия;  

3.4.2. в структурата работят най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална 

и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със 

специалност "Лицево-челюстна хирургия";  

3.4.3. извършват се най-малко 250 операции годишно;  

3.4.4. болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага с клинична 

лаборатория ниво ІІ на територията на лечебното заведение и образна диагностика; 

микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение; необходимо е болницата 

да има възможности за изследване на пациентите чрез компютърно-аксиална томография (КАТ) 

или за ползване на магнитнорезонансна томография (МРТ), намиращи се на територията на 

съответното населено място, като се осигури 24-часов достъп, включително в условията на 

спешност. 



3.5. Изисквания за осъществяване на дейности от III ниво на компетентност по 

специалността "Лицево-челюстна хирургия" в самостоятелна структура - клиника или отделение 

на болница за активно лечение:  

3.5.1. в структурата се извършват всички видове оперативни интервенции в областта на 

лицево-челюстната хирургия, включително с голям и много голям обем и сложност;  

3.5.2. в структурата работят най-малко двама лекари със специалност лицево-челюстна 

хирургия;  

3.5.3. извършват се най-малко 500 операции годишно, от които поне 50 % с голям и 

много голям обем и сложност;  

3.5.4. болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага с клинична 

лаборатория ниво ІІ или III и микробиологична лаборатория на територията на лечебното 

заведение; необходимо е болницата да има възможности за изследване на пациентите чрез 

компютърно-аксиална томография (КАТ) или за ползване на магнитнорезонансна томография 

(МРТ), намиращи се на територията на съответното населено място, като се осигури 24-часов 

достъп, включително в условията на спешност.  

3.6. Лечебното заведение, в което се извършват дейности от III ниво на компетентност по 

специалността "Лицево-челюстна хирургия", трябва да разполага със следната апаратура:  

3.6.1. операционни маси - 2 бр.;  

3.6.2. операционни лампи - 2 бр.  

4. Стандарти за устройство на помещения, в които се извършват хирургични дейности. 

Стандарти за структура на болнично звено за оказване на хирургическа помощ  

4.1. Хирургичен кабинет в лечебни заведения за извънболнична дентална/медицинска 

помощ:  

4.1.1. Хирургичният кабинет съгласно Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) има две 

функционално свързани работни помещения: кабинет за прегледи (мин. площ 12 кв.м) и 

манипулационна (амбулаторна операционна) с мин. площ 9 кв.м. Второто помещение се използва 

за извършване на манипулации и за амбулаторни операции.  

4.1.2. Самостоятелно разположеният хирургичен кабинет има освен това: спомагателни 

помещения (задължителни) - чакалня и санитарен възел, и допълнителни помещения 

(незадължителни), в зависимост от спецификата на дейност - допълнителни работни помещения, 

стерилизационна, регистратура, апаратни, складове, сервизни помещения и др.  

4.1.3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Изисквания към устройството на помещенията:  

4.1.3.1. минималната светла височина на помещенията при самостоятелно разположен 

хирургичен кабинет е 2,20 м, а в рамките на медицински, дентален, медико-дентален и 

диагностично-консултативен център - 2,50 м;  

4.1.3.2. стените на манипулационната, стерилизационната, санитарния възел, както и 

зоните за санитарните прибори се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и 

дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.) на височина от готов под; стените на кабинетите, на 

помещенията за краткосрочно лечение и наблюдение, на регистратурата и чакалнята и на 

коридорите се изпълняват с латексова боя и с други покрития, позволяващи влажно почистване и 

дезинфекция; не се допускат релефни мазилки;  

4.1.3.2. подовите настилки в кабинетите, манипулационната, стерилизационната и 

санитарните възли са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция; в 

тези помещения не се допускат подови настилки на текстилна основа; в останалите помещения 

подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция; 

4.1.3.3. осветлението в различните видове помещения отговаря на изискванията на БДС 

1786-84 "Осветление. Естествено и изкуствено"; допускат се без естествено осветление следните 

помещения: санитарен възел, апаратни, складове, сервизни помещения и други неработни 

помещения;  



4.1.3.4. в помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда 

механична вентилация или климатизация;  

4.1.3.5. всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща 

топла и студена вода, отговаряща на изискванията на вода за пиене;  

4.1.3.6. помещенията се обзавеждат с мебели и съоръжения, позволяващи влажно 

почистване и дезинфекция;  

4.1.3.7. задължително се осигуряват складови помещения или обособено място за 

разделно съхранение на чистите и използвани постелъчен инвентар и работно облекло, вкл. 

обвивки на инвентара, както и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и 

дезинфекция на помещенията.  

4.1.4. Инсталационни изисквания - отоплителните, вентилационните, климатичните, 

водопроводните и канализационните инсталации, електрозахранването и електрическите уредби 

отговарят на съответните нормативни технически изисквания.  

4.1.5. Изисквания към извършването на някои дейности:  

4.1.5.1. допуска се сключването на договори с друго лечебно заведение за стерилизация 

на инструментариума и превързочния материал;  

4.1.5.2. изпирането на постелъчния материал и работното облекло се извършва в 

перални, предназначени за целта;  

4.1.5.3. при работа в хирургична практика се спазват изискванията за начини и средства 

за дезинфекция в здравните заведения, за хигиенни норми и изисквания при провеждане на 

стерилизация в медицинската практика;  

4.1.5.4. събирането и временното съхранение на битовите отпадъци и опасните отпадъци 

от медицинската дейност се извършва разделно, на определени за целта места; отпадъците от 

медицинската дейност задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства, 

разрешени от МЗ, и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях; опасните отпадъци от 

медицинската дейност се предават на лицензирани фирми за последващо третиране.  

5.2. Хирургично отделение (клиника) в МБАЛ, СБАЛ и СБАЛ по ЛЧХ  

5.2.1. Помещенията в тях отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване и 

обзавеждане на нормативните изисквания на Министерството на здравеопазването.  

5.2.2. Хирургично отделение/клиника/болница има болнични стаи и най-малко 10 

болнични легла. Оптималният брой легла в една болнична стая е две до три. Най-малко две от 

стаите са с едно легло. В детски сектори е допустимо разполагането на повече легла в една стая, 

но при налична възможност за пълна изолация между тях.  

5.2.3. Минималната площ за един болен в самостоятелна стая е 12 кв.м, а в стая с две и 

повече легла - 6,5 кв.м. В стаи, предназначени за деца, площите варират от 6 до 14 кв.м за деца до 

3-годишна възраст и от 5 до 8 кв.м за деца от 3 до 14 години.  

5.2.4. В хирургично отделение/клиника/болница се разгръща сектор/отделение за 

интензивно лечение. Броят на леглата в интензивен сектор/отделение на клиника/болница 

представлява 5 % от общия им брой. Интензивният сектор/отделение се организира и оборудва 

съгласно изискванията на медицинските стандарти "Анестезия и интензивно лечение".  

5.2.5. Специализираната болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия, 

всяко ХО/клиника в МБАЛ или СБАЛ трябва да разполага със следните помещения: превързочни 

стаи за асептични и за септични превръзки, манипулационна, сестринска работна стая, лекарски 

кабинети, кабинет на главната и старшите сестри, съблекалня, кухненски офис, стая за 

подготовка на болните за операция или изследване, санитарни помещения за персонала, 

помещение за дезинфекция, складове, коридори.  

Препоръчително е организирането на кабинети за началника на отделението/клиниката, 

главната/старшата сестра и лекарския персонал в обособена част, отделно от болничните стаи.  

Препоръчително е храненето да се организира индивидуално по болничните стаи, а не в 



обща столова.  

5.2.6. Цялостната организация и ред за работа в СБАЛ по ЛЧХ, ХО/хирургична клиника 

се определят от правилник за устройството, дейността и вътрешния ред.  

5.2.7. Задължително е всяка стая да бъде оборудвана със средства за дезинфекция на 

ръцете. Подовата настилка, стените и мебелите да са от материали, позволяващи ежедневно 

влажно измиване и дезинфекция. На това условие задължително трябва да отговарят и стените в 

следоперативното отделение, манипулационната, превързочните стаи, сервизните възли, както и 

разгънатите на територията на болницата/отделението/клиниката диагностични кабинети и 

лаборатории.  

5.2.8. Работните помещения отговарят по размери на хигиенните изисквания за размери, 

подова настилка и облицовка на стените на нормативно установените за този вид помещения.  

5.2.9. Препоръчително е всяка болнична стая да разполага със самостоятелен санитарен 

възел.  

5.2.10. Задължително трябва да бъдат осигурени:  

5.2.10.1. мивки с течаща студена и топла (до 80 °С) вода във всички помещения на 

ХО/клиника/болница с изключение на коридори, складове, съблекалня;  

5.2.10.2. централно и локално осветление в болничните стаи, манипулационната, 

превързочните, лекарските кабинети с осветляемост съгласно нормативните изисквания;  

5.2.10.3. аварийно осветление за сектора/отделението за интензивно лечение (съгласно 

нормативните изисквания);  

5.2.10.4. резервен енергоизточник (локален, общоболничен);  

5.2.10.5. бактерицидни лампи: стационарни в манипулационни, превързочни стаи, 

стационарни или подвижни - за болничните стаи, в сектор/отделение за интензивно лечение;  

5.2.10.6. особено се препоръчва наличието на климатична инсталация в следоперативния 

сектор/отделение;  

5.2.10.7. централно отопление - особено се препоръчва оформянето на самостоятелен 

кръг за отопление на следоперативно интензивно отделение/сектор;  

5.2.10.8. излазни точки на инсталации за кислород, за сгъстен въздух и за аспирация при 

норматив: за 50 % от леглата в стаи на сектора/отделението за интензивно лечение.  

5.2.11. Мебелите и медицинското оборудване отговарят на предмета на дейност на 

хирургичното отделение/клиника и позволяват влажно почистване и дезинфекция.  

5.2.12. Хирургично отделение/клиника/СБАЛ по ЛЧХ разполага със средства за 

измиване и дезинфекция, а персоналът спазва принципите за асептика и антисептика.  

5.2.13. Хирургично отделение/клиника/СБАЛ по ЛЧХ разполага задължително със:  

5.2.13.1. вътрешнокомуникативни връзки (телефони, пейджъри и др.) между кабинети, 

манипулационна, превързочни, операционен блок, отделение за интензивно лечение, приемен 

кабинет;  

5.2.13.2. инсталация за повикване в болничните стаи (светлинно-информационна, 

светлинно-блокираща, звукова, комбинирана);  

5.2.13.3. при постоянно извършване на спешна помощ се препоръчва наличието на 

система за бързо и едновременно повикване на необходимия екип. 

5.2.14. Чрез сигнализиращите системи и постоянното наблюдение от сестринския 

персонал трябва да се осигури бърз контакт на лекар и хоспитализиран пациент при възникнали 

спешни състояния:  

5.2.14.1. Болни със септични състояния и усложнения задължително се изолират в 

септични стаи, обслужвани с отделни инструменти и материали за превръзка, с допълнителни 

дрехи (препоръчително за еднократна употреба) на персонала и ръкавици, с отделно сортиране и 

извозване на мръсно бельо и отпадъчни материали.  

5.2.15. Еднодневна хирургия се изпълнява в обособени хирургични сектори/отделения 



или звена към болници или към лечебни заведения за извънболнична помощ, включващи 

операционна зала и инструментариум за еднодневни операции, стаи с легла за неколкочасов 

престой и наблюдение на пациентите след анестезия и хирургическа намеса, стая за персонала, 

склад, сервизни помещения. Звеното ползва хирургичен и анестезиологичен персонал от 

основните хирургични отделения/клиники, както и от общите обслужващи звена.  

5.3. Операционна зона (сектор, зали, блок):  

5.3.1. Място за провеждане на операции. Хирургическите намеси се изпълняват в 

обособени територии на лечебните заведения: а) към хирургични кабинети на лечебни заведения 

за извънболнична помощ (амбулаторна операционна/манипулационна); б) амбулаторна 

операционна зала към приемен кабинет на хирургично отделение/клиника; в) обособен 

операционен сектор със зала за амбулаторна и еднодневна хирургия и отделение (стая) за пред- и 

следоперативен престой; г) операционна зона (операционна зала или зали, операционен блок).  

5.3.2. Териториално мястото, където се извършва хирургическа намеса, трябва да 

позволява безпроблемно транспортиране от подготвителна стая/зала към операционна зала; от 

последната - към стая/зала за възстановяване от анестезия към клинично звено за интензивно 

лечение или към болнична стая в хирургичен стационар.  

5.3.3. Мястото за извършване на хирургическа намеса разполага с оборудване, 

хирургически инструментариум, консумативи, пространствени, комуникационни и 

санитарно-хигиенни условия за безпроблемно извършване на операция с необходимия обем и 

сложност.  

5.3.4. Операционната зала се разполага в изолирана, но удобна за комуникация територия 

на болницата. При наличие на повече от едно отделение/клиника с хирургичен предмет на работа 

се препоръчва формирането на операционен блок, концентриращ персонал и дейности с 

еднопосочни изисквания.  

5.3.5. Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия/хирургичната 

клиника/ХО разполага най-малко с две операционни зали - за асептични и за септични операции.  

5.3.6. Операционният сектор, зона или блок включва:  

5.3.6.1. операционни зали: препоръчително е всяка зала да има два входа/изхода, водещи 

към помещение за предоперативна подготовка на болния и помещение за подготовка на 

хирургичния екип;  

5.3.6.2. помещение за подготовка на хирургичния екип, оборудвано с 2 - 3 мивки с 

течаща студена и топла вода 8 до 80 °С (вода с кранове, задвижвани с лакът, крак или 

фотоклетка); шапки и маски, огледало;  

5.3.6.3. помещение за предоперативна подготовка на болния с излази на инсталации за 

кислород, за сгъстен въздух и за аспирация; мобилна лежаща количка; консумативи за 

подготовка на болни (сонди, катетри, венозни канюли, тръби за интубация и др.);  

5.3.6.4. помощни помещения: съблекални, стая за почивка на операционния персонал, 

стая за писане на оперативни протоколи и други документи, складове: за инструменти, 

консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, мръсно операционно бельо и др., коридори, 

стая за миене на хирургични инструменти и съдове; помещения за стерилизация и за преносима 

апаратура.  

5.3.7. Операционният блок задължително разполага със:  

5.3.7.1. комбинирано осветление в операционните зали; общото осветление трябва да 

осигурява до 40 % от необходимата осветеност; локалното осветление се осигурява от 

операционна лампа с най-малко 3 бренера, всеки от които с мощност 100 вата;  

5.3.7.2. аварийно резервно осветление (чрез бързодействащи моторгенератори или 

светлинен източник с акумулиращи батерии), осигуряващо 40 % от осветеността при нормални 

условия;  

5.3.7.3. бактерицидни облъчватели за всяка операционна зала:  



5.3.7.3.1. източници на електричество (шуко контакти) - 5 до 10 бр. във всяка 

операционна зала;  

5.3.7.3.2. излази за кислород, за сгъстен въздух, за двуазотен окис, за аспирация - 

най-малко по един за всяка операционна маса;  

5.3.7.3.3. задължително е разполагането на климатична инсталация във всяка 

операционна зала;  

5.3.7.3.4. източници за топла и студена вода в предоперационното помещение на всяка 

зала с мивки - общо 2 до 4 броя (комплекта);  

5.3.7.3.5. препоръчва се разполагането на система за фото- и видеодокументация на 

извършваните операции, компютър за оформяне на документите за извършваните операции.  

5.3.8. В операционната зона трябва да бъде разгъната система за вътрешни и външни 

комуникации - както между операционните зали, така и с външни звена за диагностика, 

консултации, снабдяване и др.  

5.3.9. Операционният блок ползва централна стерилизация, но разполага и с 

допълнителен стерилизатор за малки обеми.  

5.3.10. В операционния блок се спазват правилата за асептика и антисептика:  

5.3.10.1. всяка операционна зала текущо се почиства, измива и дезинфекцира след всяка 

операция, а веднъж седмично се подлага на щателно почистване и дезинфекция;  

5.3.10.2. след извършване на септична операция операционната зала се подлага на 

цялостно почистване, измиване и дезинфекция, като се прекратява ползването й за нови операции 

до завършване на процедурата;  

5.3.10.3. апаратурата и техниката в операционните зали се почистват и дезинфекцират 

ежедневно (операционни маси, лампи, електрокаутери, анестезиологичен апарат и количка, 

транспортни колички, допълнителна апаратура за диагностика и операции);  

5.3.10.4. в операционния блок персоналът влиза и работи само със специално облекло и 

обувки;  

5.3.10.5. след всяка операция хирургичните инструменти подлежат на механично 

почистване и измиване, след което се стерилизират;  

5.3.10.6. асептиката и антисептиката се контролират периодично (ХЕИ, вътреболничен 

контрол); на периодичен контрол подлежат ръцете на хирургичния екип след измиване, а 

персоналът на операционния блок - за заразоносителство.  

5.3.11. Достъпът до операционния блок е ограничен. Право да влизат в него имат: 

постоянно работещият персонал; членовете на хирургичния и анестезиологичния екип; 

повиканите консултанти; пациентите за операция.  

5.3.12. Потокът на движение на персонала се регулира и регламентира. Препоръчително 

е:  

5.3.12.1. при напускане на операционния блок работещият персонал да мине отново през 

съблекалнята за подмяна на операционните дрехи и обувки (калцуни); 

5.3.12.2. посоката на движение на болния да бъде: през санитарно-пропускателен вход 

към операционната зала или към помещение за предоперативна подготовка; след завършване на 

подготовката и интубация болният се въвежда в операционната зала; след завършване на 

операцията се извежда в зала (стая) за събуждане в рамките на операционния блок или към 

отделението за интензивно лечение.  

Стандарти за персонала, извършващ хирургични дейности  

6. Хирургичен кабинет в лечебни заведения за извънболнична помощ/ХО/клиника  

6.1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В хирургичния кабинет на лечебните заведения за 

извънболнична помощ хирургичната дейност се извършва от лекар по дентална медицина/лекар с 

призната специалност по лицево-челюстна хирургия.  

6.2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Хирургичното отделение се ръководи от началник - 



хирург с придобита специалност по лицево-челюстна хирургия, професионален стаж над 10 

години и достатъчен клиничен опит. Началник на хирургическа клиника е специалист по 

лицево-челюстна хирургия, хабилитирано лице, с професионален стаж над 15 години.  

В ХО/клиника/СБАЛ по лицево-челюстна хирургия работят дипломирани лекари по 

дентална медицина/лекари със или без придобита специалност. Съотношението между хирурзи с 

придобита специалност по лицево-челюстна хирургия и обучаващи се (специализанти) не трябва 

да надвишава 50:50 %.  

6.2.1. За качествени медицински грижи за болните се препоръчва съотношение 1:2 между 

лекарски и сестрински персонал в ХО/клиника. Препоръчително е допълнителното повишаване 

на квалификацията в специализирани курсове чрез системата на непрекъснато следдипломно 

обучение. Допълнително обучение и квалификация са необходими при работа в профилирани 

хирургически отделения/клиники на МБАЛ.  

6.2.2. Лекарският и сестринският персонал осигуряват комплексни и цялостни грижи за 

пациентите по отношение на диагностични изследвания, медикаментозно и оперативно лечение, 

предоперативни и следоперативни грижи и процедури, диетичен и рехабилитационен режим и 

процедури.  

6.2.3. Медицинската сестра в ХО/клиника ежедневно наблюдава общото състояние на 

болния, притежава компетентност да превързва оперативните рани и да оценява тяхното 

състояние, да следи основни параметри в пред- и следоперативния период (пулсова честота, 

температура, честота на дишането, диуреза, обем и вид на изтичащите течности през дренажи, 

периназална сонда, катетри), регистрира резултатите и сигнализира лекар при отклонение от 

нормата.  

6.2.4. Младшият медицински персонал (санитари) няма достъп до леглото и храната на 

болните. Той изпълнява задачи, свързани с хигиенно-санитарното обслужване, и технически 

задачи, възложени от медицинска сестра или лекар.  

6.3. Операционна зона  

6.3.1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Операционната зона (сектор, зали, блок) се ръководи 

от началник/отговорник, който е лекар по дентална медицина/лекар със специалност по 

лицево-челюстна хирургия. Носи отговорност за организацията на работата, реда и 

дисциплината, спазването на асептиката и антисептиката.  

6.3.2. Във всяка операционна зона задължително работят поне две операционни сестри.  

6.3.3. В операционния блок задължително работи помощен персонал, който осъществява 

санитарно-хигиенната поддръжка, дезинфекцията на операционните зали между две операции, 

изхвърлянето на нечисти и отпадъчни материали, сортирането на мръсно операционно бельо.  

6.4. Хирургичен екип 

6.4.1. Оперативната намеса се осъществява от хирургичен екип. Той включва: 

хирург-оператор, който е ръководител на екипа, асистент или асистенти и операционни 

медицински сестри.  

6.4.2. Броят на членовете на хирургическия екип се определя от обема и сложността на 

осъществяваната оперативна намеса. При малка по обем и сложност операция (малка хирургия) е 

достатъчен екип, включващ хирург-оператор и операционна сестра. При намеси със среден обем 

и сложност (средна хирургия) е препоръчително включването на един или двама асистенти. При 

операция от обсега на "голямата" хирургия и с високоспециализиран характер е задължително 

включването на един асистент и желателно ползването на помощта на втори и/или трети.  

6.4.3. При операции с голям обем и високоспециализирани е възможно по искане на 

оператора да се формира втори хирургичен екип за едновременна работа в две оперативни 

полета, както и ползването на втора операционна сестра.  

6.4.4. Към хирургическия екип задължително принадлежи член на операционния 

персонал, който изпълнява помощни функции - съдействие при обличане на операционни дрехи 



от хирургичния екип, подаване на допълнително необходими хирургични инструменти, 

материали и консумативи, подаване на разтвори, медикаменти, контрастни вещества и др. за 

интраоперативна употреба, повикване на консултанти, лаборанти и други необходими 

специалисти. Препоръчително е те да бъдат поети от медицинска операционна сестра, която да 

извършва регистрация във формуляр на употребените материали и консумативи с цел 

осчетоводяването им, както и с прецизирането на икономическите разходи в съответствие с 

нормативите на НЗОК.  

6.4.5. Хирургическият екип осъществява една операция от извършването на оперативния 

разрез до финалното зашиване на оперативната рана, налагането на превръзка и стерилното 

отвеждане на дренажи. Допълването на хирургическия екип с асистенти по време на операция е 

препоръчително при прехождането й от по-лека към по-тежка категория и обем. Смяната на 

хирурга-оператор по време на хирургичната намеса не е желателно, освен по медицински 

показания или извънредни обстоятелства.  

6.4.6. Хирургическият екип извършва оперативна намеса в оборудвана съгласно 

нормативите операционна зала в сътрудничество с анестезиологичен екип.  

6.4.7. Операторът - ръководител на хирургичния екип, е хирург с призната специалност 

по лицево-челюстна хирургия, с клиничен опит и професионална квалификация. Той носи цялата 

отговорност за провежданата операция.  

6.4.8. Функциите на "оператор" могат да бъдат поети за цялата операция или етапи от нея 

от друг член на хирургичния екип с по-ниска квалификация, но само с разрешение на старшия по 

стаж основен оператор, в негово присъствие и под негова асистенция, при оценка на сложността 

на операцията, конкретната оперативна ситуация и професионалните възможности на втория 

оператор. При това носителят на отговорността за изхода от операцията не се променя.  

6.4.9. Операторът може да бъде сменен от по-старши по опит и ранг хирург в случаите, 

когато не може да се справи с възникнали интраоперативни проблеми или усложнения, 

застрашаващи живота на болния.  

6.4.10. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Специализиращ лекар по дентална медицина/лекар 

хирург е дипломиран лекар по дентална медицина/лекар, набиращ и притежаващ клиничен опит, 

както и известна квалификация по клиничната специалност "Лицево-челюстна хирургия", в 

процес на обучение или завършил цикъла на обучение, но без призната специалност.  

6.4.11. Специализиращият хирург работи под ръководството на лицево-челюстен хирург 

с призната специалност или на началника на ХО/хирургичната клиника. Това ръководство се 

отнася към изискванията на ежедневната диагностично-лечебна работа; към участието в 

оперативната дейност като член на операционен екип или като хирург-оператор, работещ под 

наблюдението на хирург-специалист; към цялостния процес на теоретична и практическа 

подготовка по специалността "Лицево-челюстна хирургия".  

6.4.12. Специализиращият хирург работи като асистент или оператор в рамките на своята 

компетентност под наблюдението, контрола и задължителното ръководство на хирурга-оператор 

с призната специалност, явяващ се ръководител на хирургическия екип.  

6.4.13. Операционната сестра е медицинска сестра с опит и квалификация по хирургия 

или в профилирана област на хирургията. Тя познава хода на операциите, подготвя и осигурява 

необходимите инструменти, консумативи и медикаменти, като контролира техния брой до края 

на операцията, стриктно следи за стерилността на оперативното поле и инструментариума, както 

и за чистотата в операционната зала, изпълнява нареждания на ръководителя на хирургическия 

екип. Тя е равностоен член на хирургическия екип.  

6.4.14. Операционната сестра осигурява качествени грижи в операционната зала и по 

време на операцията, изпълнява нарежданията на ръководителя на хирургическия екип. Тя 

допринася за сигурността на пациента по време на престоя и третирането му в операционния 

блок.  



7. Стандарти за организацията на работата  

7.1. Прием на болни:  

7.1.1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В амбулатория за индивидуална и групова практика за 

първична медицинска/дентална помощ се осъществява първичен преглед на хирургично болен. 

Първичният преглед може да бъде за спешно или неспешно (планово) състояние. Извършват се 

диагностични процедури, включващи анамнеза и подробен клиничен преглед.  

7.1.1.1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) При неспешни и хронични състояния 

общопрактикуващият лекар по дентална медицина/лекар извършва диагностичното уточняване 

на заболяването, което включва: анамнеза, клиничен преглед, пълно биохимично изследване, 

диференцирани лабораторни изследвания, инструментални изследвания. След това пациентът се 

насочва за консултация с извънболничен лицево-челюстен хирург или директно към 

консултативен кабинет в болнично заведение.  

7.1.2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В амбулатория за специализирана 

медицинска/дентална помощ лицево-челюстният хирург осъществява диагностично уточняване 

на заболяването.  

7.1.2.1. При спешни състояния се извършват необходимият лабораторен минимум и 

инструментални изследвания, имащи за задача да подкрепят диагнозата или да очертаят 

диференциално-диагностичните търсения, след което на пациента му се оказва квалифицирана 

медицинска помощ или се насочва към хирургическо отделение/клиника на лечебно заведение за 

болнична помощ.  

7.1.2.2. При неспешни и хронични състояния се извършва диагностично уточняване на 

заболяването, което включва анамнеза, клиничен преглед, пълно биохимично изследване, 

диференцирани лабораторни изследвания, инструментални изследвания. След това на пациента 

се оказва квалифицирана медицинска помощ (консултация или операция) или се насочва към 

лечебно заведение за болнична помощ.  

7.1.2.3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В хирургичен кабинет на амбулатория за 

специализирана медицинска/дентална помощ, оборудвана с хирургичен инструментариум, 

операционна маса, операционна лампа, условия за стерилизация, наличен превързочен материал, 

условия за анестезия, могат да се извършват амбулаторни операции с малък и среден обем и 

сложност съгласно приложения списък.  

7.1.3. Хирургичното отделение/клиника/болница разполага с 

диагностично-консултативен кабинет. Неговото устройство отговаря на изискванията, описани в 

т. 3.  

7.1.3.1. Приемният кабинет разполага с телефонна или друга връзка с хирургичното 

отделение/клиника.  

7.1.3.2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Приемният кабинет е оборудван с дентален стол, 

апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, хирургични инструменти и превързочни 

материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф.  

7.1.3.3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) При постъпване на спешно болен хирургът в 

приемния кабинет е задължен да приеме документацията и указанията от насочващия 

извънболничен лекар по дентална медицина/лекар и/или от придружаващото медицинско лице, 

да снеме анамнеза, да осъществи основен клиничен преглед и назначи необходимия обем спешни 

биохимични и инструментални изследвания. При уточнена диагноза или продължаващи 

диференциално-дигностични търсения пациентът се хоспитализира в хирургичното 

отделение/клиника/специализирана болница. В историята на заболяването се отразяват 

назначенията за по-нататъшната диагностика, лечение, предоперативна подготовка и др. 

Осъществяват се спешни консултации с анестезиолог, кардиолог и други специалисти според 

спецификата на заболяването или възрастта на пациента.  

7.1.3.4. При постъпване на пациент в планов порядък, съобразено при необходимост с 



"Лист на чакащите", хирургът назначава необходимите допълнителни изследвания и консултации 

(кардиолог, анестезиолог и други специалисти), проверява документацията от осъществените 

изследвания в доболничния етап, подготвя документацията за хоспитализация (история на 

заболяване, други задължителни формуляри).  

7.1.3.5. Спешно или планово постъпващите пациенти се подлагат на задължителен 

санитарно-хигиенен преглед и обработка.  

7.1.3.6. В операционната (манипулационната) на хирургическия кабинет, оборудвана 

съгласно посочените стандарти, се извършват амбулаторни операции с малък и среден обем и 

сложност, включени в съответния списък.  

7.2. Предоперативен период  

7.2.1. Клиничният преглед на хирургичния пациент е специфична диагностична 

процедура, която има две цели:  

Клиничен диагностичен преглед (КДП) - изяснява характера на заболяването, неговата 

органна локализация и топика, влиянието или засягането от основното заболяване на съседни 

органи и системи, необходимостта от оперативна намеса (показания за операция), нейния 

очакван обем, избор на оперативен достъп и оперативна техника, прогноза за очаквания резултат 

и изход.  

Клиничен преглед за оценка на оперативния риск (КПООР) - уточнява общото състояние 

на пациента, наличието на придружаващи заболявания, шансовете да понесе необходимата 

анестезия и хирургична намеса, в резултат на което се уточняват оперативният риск и факторите, 

които го повишават.  

7.2.2. Клиничен диагностичен преглед:  

7.2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Клиничният диагностичен преглед на хирургично 

болен като първи етап започва в извънболнични условия. Той се провежда от общопрактикуващ 

лекар/лекар по дентална медицина или специалист лицево-челюстен хирург в амбулатория за 

специализирана медицинска помощ, медицински център, медико-дентален център, 

диагностично-консултативен център. Свързан е с уточняването на възможностите за амбулаторно 

лечение.  

7.2.2.2. При изчерпване на диагностичните възможности на извънболничната помощ, при 

уточнена насочваща или сигурна диагноза, представляваща показание за хирургическа намеса, 

пациентът подлежи на хоспитализация за прецизиране на диагнозата и необходимостта от 

операция.  

7.2.2.3. Клиничният диагностичен преглед е неотменен етап от диагностичния процес, 

който включва следните основни компоненти:  

7.2.2.3.1. анамнеза, насочена към уточняване на основното заболяване, неговата органна 

локализация, характер, разпространение в съседни органи и структури, наличие на спешни 

индикации за операция;  

7.2.2.3.2. физикален преглед, насочен към уточняване на органната локализация на 

заболяването, неговото разпространение и/или ангажиране на съседни органи и структури, 

стадии на онкологично заболяване, симптоми, подкрепящи тезата за спешно състояние или 

спешни индикации за операция;  

7.2.2.3.3. назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и 

други специализирани лабораторни изследвания, насочени към уточняване на основното 

заболяване и неговите усложнения;  

7.2.2.3.4. назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ 

характера на основното заболяване и неговите усложнения, прецизиращ индикациите за 

операция, евентуалния необходим лечебен обем на операцията, възможните варианти на 

оперативно или алтернативно нехирургическо третиране на заболяването;  

7.2.2.3.5. провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности, 



насочени към уточняване на диагнозата, показанията за операция и причините за спешност.  

7.2.3. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск:  

7.2.3.1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Клиничен преглед за оценка на оперативния риск е 

също неотменен, по правило ускорено протичащ диагностичен процес. Той може да бъде 

започнат от общопрактикуващ лекар/лекар по дентална медицина или специалист 

лицево-челюстен хирург от амбулатория за специализирана медицинска помощ, медицински 

център, медико-дентален център, диагностично-консултативен център, но представлява основно 

задължение на хирурга и анестезиолога при уточнени показания за операция и взето решение за 

извършване на планова или спешна хирургическа намеса.  

7.2.3.2. Клиничният преглед за оценка на оперативния риск включва следните основни 

компоненти:  

7.2.3.2.1. анамнеза, насочена към уточняване на минали заболявания, придружаваща 

патология и повлияване на общото състояние от основното заболяване, имащи значение за 

правилна оценка на оперативния риск, за вида и обема на предоперативната подготовка с цел 

максимално подобряване на кондицията на болния и осигуряване на успешен безпроблемен 

завършек на хирургичната намеса;  

7.2.3.2.2. физикален преглед, насочен към установяване на данни за здравното състояние 

на пациента, за наличието на придружаващи заболявания или повлияване на статуса от 

основното заболяване или от минали страдания;  

7.2.3.2.3. назначаване и провеждане на биохимични и други лабораторни тестове, на 

инструментални изследвания и консултации със специалисти от други клинични специалности, 

за да се обективизира здравното състояние на пациента с оглед правилната оценка на 

оперативния риск.  

7.2.3.3. Стандартният КПООР включва задължителни консултации с кардиолог, а за деца 

до 18 години - с педиатър. Този процес завършва с преданестезиологичен преглед/консултация с 

оценка на оперативния риск по скалата на ASA (Аmerican Society of Anaestesiologists) или друга 

възприета система, изграждане на становище за безопасността, индикациите и 

контраиндикациите на предстоящата анестезия, планиране на възможните анестетични техники и 

средствата за тяхното провеждане. 

7.2.3.4. Окончателната преценка на оперативния риск се прави от хирурга-оператор - при 

условия на спешност, и/или от лекарски хирургически колегиум. Тази преценка се съгласува с 

анестезиолог, а при наличие на специфични причини - и с други специалисти-клиницисти 

(лекарски консилиум).  

7.2.3.5. Заключителната оценка на оперативния риск се съобщава и обсъжда с пациента и 

неговите близки. При отказ от операция заради висок оперативен риск е необходимо 

информираното съгласие на пациента, както и препоръки за възможното поведение и лечение, 

информация за риска за живота, за възможните усложнения, прогноза за изхода от болестта, 

евентуална препоръка за оперативно лечение само в условия на спешност.  

7.2.3.6. При индикации за операция и вземане на решение за извършване на такава се 

изисква назначаване и провеждане на лечебни мероприятия - подготовка за операция с цел 

осигуряване на оптимално здравно състояние на пациента и снижаване на оперативния риск. 

Подготовката за операция включва назначените от консултанта и от хирурга лечебни, 

физиотерапевтични и други средства и мерки по отношение на:  

7.2.3.6.1. с оглед предстоящата анестезия - клиничен преглед и подготовка на пациента за 

анестезия в съответствие с медицински стандарти "Анестезия и интензивно лечение";  

7.2.3.6.2. антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно 

тестуване;  

7.2.3.6.3. кардиологична подготовка, лечение на сърдечно-съдови заболявания, 

профилактика на кардиологични усложнения; тромбоемболична профилактика и лечение;  



7.2.3.6.4. антибактериална профилактика и лечение, саниране на придружаващи 

заболявания и усложнения с възпалителен характер, профилактика на сепсис;  

7.2.3.6.5. друга специфична подготовка, свързана с предходно заболяване на орган или 

система (дихателна, урогенитална, нервна и др.) или с ендокринно заболяване (захарен диабет, 

тиреотоксикоза и др.).  

7.2.3.7. Всички факти и заключения, установени в резултат на КДП и КПООР, планът за 

предстоящата операция и възможните варианти за оперативно поведение (вкл. алтернативни 

способи), възможните рискове, странични явления и усложнения (интра- и следоперативни), 

необходимостта от анестезия и използване на кръв и кръвни продукти с техния допълнителен 

риск и възможни усложнения, както и очакваният изход от болестта и от операцията се 

съобщават и обясняват на болния по достъпен и разбираем от него начин - устно и в писмена 

форма (стандартен или специализиран формуляр). Пациентът удостоверява в писмен вид с 

подписа си своето "Информирано съгласие за предстояща операция", а ако е непълнолетен, това 

съгласие се удостоверява от родител/родителите. Тази норма не включва пациентите в състояние 

на безсъзнание, на нарушено съзнание или друга допусната от закона причина, вкл. при 

условията на спешност, когато е допустимо съгласието на кръвен роднина от първа линия или 

операция без информирано съгласие.  

7.2.3.8. Задължително предоперативно се изисква информирано съгласие за извънредни 

действия, включително операции извън планирания обем, налагащи се при извънредни ситуации 

и спешност, настъпили след локална анестезия, след въвеждането в обща анестезия или в хода на 

оперативната намеса.  

7.2.3.9. Резултатите от КДП и КПООР се вписват в "Предоперативна епикриза". Тя 

представлява документ с медико-легална стойност и е част от историята на заболяването. 

Предоперативната епикриза при спешни състояния се попълва от хирурга-оператор, който 

обосновава показанията за спешна операция и вероятния й вид. При планови операции 

предоперативната епикриза се докладва и обсъжда на лекарски колегиум и взетото решение и 

оценката на оперативния риск се вписват от лекуващия лекар.  

7.2.3.10. Предоперативната епикриза включва титулна част (трите имена, възраст, дата и 

номер на ИЗ), предоперативна диагноза, данни от анамнезата и физикалния статус в подкрепа на 

основното и придружаващите заболявания, резултати от биохимичните, инструменталните и 

други изследвания; списък на проблемите, покачващи оперативния риск, и необходимите 

профилактични мерки; оценка на оперативния риск; препоръки за предстоящата операция - обем, 

избор на поведение, интраоперативна диагностика, профилактични мерки. При онкологични 

заболявания се отразяват хистологичната диагноза, предоперативният стадий на болестта, оценка 

на операбилността.  

7.3. Операции  

7.3.1. Всички пациенти с потвърдени показания за хирургическа намеса подлежат на 

включване в "Оперативна програма". Оперативната програма може да бъде дневна или седмична. 

Тя подлежи на корекция при възникнали спешни операции, включвани в дневната програма с 

приоритет, или при други обективни обстоятелства. Оперативната програма се съставя от 

началника на отделението или клиниката на базата на доклади от лекуващите лекари след 

предоперативно обсъждане на лекарски колегиум. При спешни операции показанията се 

потвърждават, а срокът и операторът се определят от началника на клиниката/отделението, респ. 

от ръководителя на дежурния екип.  

7.3.2. Всички болни, подложени на оперативна намеса в операционната зала, подлежат на 

предоперативен, интраоперативен и следоперативен контрол и наблюдение от хирургичния и 

анестезиологичния екип. Същото се отнася и за амбулаторните операции, чийто обем според 

хирурга-оператор изисква участие и контрол от анестезиолог.  

7.3.3. Избор на метод за обезболяване. Местното обезболяване се изучава, владее и 



извършва от хирурга-оператор при наблюдение на общото състояние от анестезиологичен екип, 

ако това е необходимо. Всички други видове анестезия се организират и провеждат от 

анестезиологичен екип съгласно медицински стандарти "Анестезиология и интензивно лечение". 

Тези изисквания важат и при извършване на амбулаторна и еднодневна хирургия.  

7.3.4. Изборът на анестезия принадлежи на анестезиологичния екип, но се съгласува с 

хирурга-оператор относно задачите на операцията, очаквания обем на хирургичната намеса, 

предполагаемата кръвозагуба, както и при отчитане на общото състояние на болния, 

предоперативните заболявания, спешното състояние, оценката на общия и оперативния риск, 

условията за работа и оборудването на операционния блок.  

7.3.5. Изборът на операция почива на следните принципи: а) да не се увреди болният; б) 

теоретично и практическо владеене на оперативните техники; в) да се реши болестният проблем; 

г) да се отстрани болестта или да се облекчи състоянието; д) да има условия за интраоперативно 

доуточняване на диагнозата и за справяне с възможните хирургични усложнения.  

7.3.6. Изборът на операция при амбулаторна и еднодневна хирургия се решава по 

индивидуализирани показания, при стандартизиран протокол на лечение, при осигурени мерки за 

безопасност на пациента. Видът на хирургичните намеси, чието извършване е възможно в 

рамките на еднодневна хирургия съгласно националния и международния опит, са представени в 

отделен списък (приложение № 2).  

7.3.7. За интраоперативно доуточняване на диагнозата за дефинитивно вземане на 

решения относно вида и обема на хирургическата намеса хирургическият екип трябва да 

разполага с необходимото оборудване и да владее диагностични техники.  

7.3.8. При спешни състояния хирургическият екип прецезира решенията си в три 

степени: а) решение за предприемане на животоспасяваща намеса; б) покана към консултант с 

по-висока компетентност; в) транспортиране на болния в хирургично отделение/хирургическа 

клиника/СБАЛ по ЛЧХ с по-големи диагностични и терапевтични възможности.  

7.3.9. При извършване на хирургически намеси с голям и много голям обем и сложност 

хирургическият екип трябва да разполага с добре оборудвана патоморфологична лаборатория и 

патоморфолог (или да има сключен договор).  

7.3.10. Оперативната находка, видът на приложената операция, както и евентуалните 

интраоперативни компликации се отразяват в оперативен протокол. Оперативният протокол има 

титулна част. В протокола се описват избраният оперативен достъп, установената оперативна 

находка, извършените интраоперативни диагностични процедури, обосновката за избрания 

оперативен подход, техническите етапи на извършваната хирургическа намеса, резултатите от 

интраоперативните патоморфологични изследвания, възникналите усложнения и взетите спрямо 

тях мерки, поставените дренажи и условията при завършване на операцията.Уместно е 

използването на схеми при сложна интраоперативна находка.  

7.3.11. В историята на заболяването операторът и анестезиологът отразяват назначенията 

за следоперативни изследвания и необходимите медикаменти, техния обем и дозировка.  

7.4. Следоперативен период  

7.4.1. Хирургическият екип осигурява постоянно наблюдение в следоперативния период 

на локалния статус и общото състояние на болния, на количеството и вида на отделяните през 

дренажите секрети, на жизнените показатели и резултатите от лабораторните изследвания. При 

поставяне на пациента в отделение/сектор за интензивно лечение следоперативният контрол и 

мониторирането се извършват съвместно от анестезиолог и лицево-челюстен хирург.  

7.4.2. Следоперативното наблюдение, грижите и изписването на пациентите след 

еднодневна хирургия се извършват от лекарския и сестринския персонал, осъществили 

анестезията и операцията. Същият екип осигурява качествен контрол на болката, договаря 

необходимостта и системата за контролно наблюдение и преглед.  

7.4.3. Хирургът-оператор провежда хирургическото наблюдение, определя срока за 



отстраняване на дренажи, сонда, катетър и др., извършва контрол на хирургическата рана и 

определя вида на необходимата превръзка, както и условията за изписване, домашно наблюдение 

и контрол след изписването - краткосрочен или дългосрочен. При показания той определя 

необходимостта от диспансеризация, рехабилитация и др.  

8. Стандарти за оборудване, необходимо за изпълнение на рутинни и специфични 

хирургични дейности  

8.1. Хирургичен кабинет в лечебни заведения за извънболнична помощ  

8.1.1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Хирургичният кабинет е оборудван със: дентален стол, 

стетоскоп, апарат за артериално налягане, негативоскоп. Амбулаторната операционна 

(манипулационна) на кабинета е оборудвана със: операционна маса; хирургически 

инструментариум за превръзки, за малки и средни амбулаторни операции; електрокоагулатор; 

допълнителен източник на светлина (подвижна операционна лампа); сух стерилизатор.  

8.2. Хирургично отделение/клиника:  

8.2.1. Хирургично отделение (хирургична клиника) разполага със:  

8.2.1.1. стандартното оборудване включва: ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, 

перфузори, негативоскоп;  

8.2.1.2. хирургичен инструментариум за осъществяване на септични и асептични 

превръзки, колички за септични и асептични превръзки;  

8.2.1.3. хирургични консумативи, превързочни материали;  

8.2.1.4. системи за аспирация, за сгъстен въздух, за кислород;  

8.2.1.5. болнични легла, реанимационни легла;  

8.2.1.6. болнични шкафове и гардероби, осветителни тела;  

8.2.1.7. средства за поддържане на текущи дезинфекции.  

8.3. Операционна зона (сектор, зала, зали, блок)  

8.3.1. Оборудването във всяка операционна зала включва:  

8.3.1.1. операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа 

на извършваните хирургични намеси;  

8.3.1.2. операционна лампа - основна, осигуряваща концентрирано осветление на 

операционното поле;  

8.3.1.3. сателитно осветително тяло, вкл. подвижна лампа;  

8.3.1.4. електрокаутер;  

8.3.1.5. операционен микроскоп;  

8.3.1.6. система за аспирация - централна, както и чрез допълнителна вакуумна помпа;  

8.3.1.7. анестезиологичен апарат, анестезиологични консумативи;  

8.3.1.8. хирургически консумативи, превързочни материали.  

8.3.2. Ползваната апаратура подлежи на редовен контрол за качество, изправност и 

безопасност.  

8.3.3. Използваната стерилизация за нуждите на хирургичните специалности е централна 

и локална.  

Всеки операционен блок/операционна зала/зали трябва да разполага с възможност за 

локална стерилизация.  

9. Стандарти, критерии и показатели за качество на хирургичните дейности  

9.1. Според определението на СЗО качеството представлява осигуряване на срочност, 

адекватност и ефективност на медицинската помощ.  

9.2. Качеството на здравното обслужване се определя от следните критерии:  

9.2.1. безопасност;  

9.2.2. удовлетвореност на пациента (доверие и комфорт);  

9.2.3. икономическа и социална ефективност;  

9.2.4. равенство на шансовете (социална справедливост);  



9.2.5. приемлива цена;  

9.2.6. достъпност и своевременност;  

9.2.7. адекватност;  

9.2.8. крайни резултати на здравното обслужване (здравен статус).  

9.3. Качествените показатели за оценка на хирургическата помощ са:  

9.3.1. професионална квалификация и контрол върху нея;  

9.3.2. ефикасност и ефективност на диагностичната работа;  

9.3.3. ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;  

9.3.4. ефикасност и ефективност на оперативното лечение;  

9.3.5. грижи за болния;  

9.3.6. контрол на асептиката и антисептиката;  

9.3.7. вътреболнични инфекции, с подчертан акцент върху нозокомиални раневи 

инфекции.  

9.4. Количествените показатели за оценка на хирургичните дейности са:  

9.4.1. използваемост на легловия фонд;  

9.4.2. оборот на легло;  

9.4.3. среден престой на болния в болницата, предоперативен и следоперативен;  

9.4.4. следоперативни усложнения;  

9.4.5. смъртност: в първите 24 часа; при неоперирани болни; при оперирани болни; 

причини за смъртта; 

9.4.6. общ брой операции, разпределение на операциите по вид, обем и сложност;  

9.4.7. съотношение между спешни и планови хоспитализации и операции;  

9.4.8. процент на декубитусите;  

9.4.9. съвпадение на поликлиничната, стационарната (оперативната) и 

патологоанатомичната диагноза.  

9.5. Контролът на качеството е задължителен за всяко хирургично звено. 

Препоръчително е да има компютризирана документация на всички оперативни намеси, вкл. на 

настъпилите усложнения. Резултатите трябва да бъдат анализирани и редовно обсъждани в целия 

колектив.  

10. Стандарти за права и задължения на хирургичния пациент  

10.1. Правата на пациента се уреждат от Хартата за правата на пациента, приета от БЛС, 

както и в Националния рамков договор.  

10.2. Хирургичният пациент има право да бъде подробно запознат с всички етапи от 

диагнозата и лечението си.  

10.3. Хирургичният пациент декларира писмено своето "Информирано съгласие" в 

стандартизиран за страната документ, който може да бъде допълван в болници или 

отделения/клиники според спецификата на тяхната дейност.  

10.4. Хирургичният пациент дава писмено своето информирано съгласие след подробна 

информация от лекар и медицинска сестра относно:  

10.4.1. изпълнение на лабораторни (биохимични) тестове и инструментални изследвания 

след разясняване на необходимостта и ползата от тях, рисковете за усложнения, приноса им за 

диагнозата или за определяне на лечебното поведение;  

10.4.2. ползване и преливане на кръв и кръвни продукти (пълноценна кръв, еритроцитна 

маса, тромбоцитна маса, нативна плазма, суха плазма, хуман-албумин, антихемофилна плазма, 

фибриноген и др.) след разясняване на показанията и необходимостта от тях, приноса им за 

предоперативната подготовка, необходимостта от тях по време на и след операцията, възможните 

усложнения и тяхното третиране, рисковете от тяхното приложение (алергия, трансмисивни 

инфекции и др.);  

10.4.3. осъществяване на анестезия, вида на анестезията и възможността от преход от 



местна към съчетана или обща, рискове от анестезията и средствата за тяхното предотвратяване;  

10.4.4. естеството на заболяването, от което боледува пациентът, настъпили или 

очаквани усложнения в развитието на болестта, рисковете от болестта, необходимостта от 

лечение, вида на това лечение и очаквания изход от лечението в различни варианти, ако такива са 

възможни;  

10.4.5. показанията за операция, възможните варианти за оперативно лечение, обема на 

операцията, оценката на оперативния риск с анализ на факторите, които го повишават (възраст, 

онкологично заболяване, придружаващи заболявания и др.), възможните следоперативни 

усложнения, очаквания изход от лечението и прогнозата;  

10.4.6. възможността за развитие на непредвидени усложнения в хода на самата операция 

и съгласие за предприемане на непредвидени, извънредни, животоспасяващи процедури, вкл. 

оперативни, несвързани пряко със заболяването, за което е осъществена хоспитализацията;  

10.4.7. съгласие за донорство на органи и тъкани.  

10.5. Хирургичният пациент е длъжен:  

10.5.1. да спазва добра лична хигиена, да проведе хигиенна баня предоперативно;  

10.5.2. да спазва лекарските препоръки за предоперативен режим и диета;  

10.5.3. да осведомява лекуващия лекар и медицинския персонал за болестни състояния, 

представляващи риск за хирургичния екип (СПИН, хепатит и др.); 

10.5.4. да осведомява лекуващия лекар, оператора и анестезиолога за заболявания, 

повишаващи оперативния риск - алергия, фамилна обремененост, придружаващи заболявания и 

др.;  

10.5.5. да спазва реда, дисциплината, хигиената и тишината в ХО/клиника, както и 

правилника за вътрешния ред на болницата и звеното;  

10.5.6. да провежда назначените му процедури като предоперативна подготовка и 

следоперативна рехабилитация.  

11. Стандарти за обем на диагностичните възможности при хирургично болен  

11.1. Необходими диагностични възможности на ниво многопрофилна/специализирана 

болница за активно лечение:  

11.1.1. Биохимични изследвания - пълна биохимия.  

11.1.2. Микробиологична лаборатория.  

11.1.3. Рентгенови: обзорна графия на гръден кош, КАТ (по показания).  

11.1.4. Патоморфологична лаборатория, възможности за спешно биопсично изследване 

(гефрир).  

11.1.5. Ултразвукови изследвания (само по показания).  

11.1.6. ЕКГ.  

11.2. Необходими диагностични възможности на ниво специализирана болница за 

активно лечение по лицево-челюстна хирургия със статут на университетски и национален 

център:  

11.2.1. Биохимични изследвания - пълна биохимия.  

11.2.2. Специализирани изследвания: туморни маркери.  

11.2.3. Изследване на хемостазеологичния статус.  

11.2.4. Микробиологична лаборатория, вкл. за изследване на анаероби.  

11.2.5. Рентгенови изследвания: обзорни, контрастни, ангиографии и др.  

11.2.6. Компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс.  

11.2.7. Ултразвуково изследване на шия и лицева област.  

11.2.8. Сцинтиграфия.  

11.2.9. Патоморфологична лаборатория с възможност за гефрир, цитологична 

лаборатория.  

11.2.10. Тънкоиглена биопсия и диагностични пункции - перкутанни, под ехографски 



или КТ контрол.  

11.2.11. ЕКГ и ехокардиография (по показания).  

11.2.12. Специализирани инструментални изследвания.  

Забележки:  

1. Допустимо е извършване на биохимични и други специализирани лабораторни 

изследвания в съответни лаборатории на други лечебни заведения по силата на сключен договор, 

инструментални изследвания и консултации със специалисти от друго лечебно заведение или 

лаборатория в същото населено място при планови болни в предоперативния период. 

Необходимите в следоперативния период лабораторни и инструментални изследвания трябва да 

бъдат гарантирани от болничното заведение, в което се извършва хирургическата намеса.  

2. Планови хирургични намеси за онкологични заболявания се извършват при наличие на 

патологоанатом и добре оборудвана патоморфологична лаборатория, позволяващи провеждането 

на срочни (гефрир) и планови биопсични изследвания, или по силата на сключен договор.  

12. Стандарти за интердисциплинарни консултации и дейности при лечение на 

хирургично болни  

12.1. Интердисциплинарни консултации, наложителни при хирургични пациенти, биват: 

12.1.1. Задължителни консултации:  

12.1.1.1. специалист по анестезиология и интензивно лечение;  

12.1.1.2. кардиолог.  

12.1.2. Консултации по показания:  

12.1.2.1. рентгенолог;  

12.1.2.2. ендоскопист по профили;  

12.1.2.3. ехографист;  

12.1.2.4. специалист по клинична лаборатория;  

12.1.2.5. хематолог;  

12.1.2.6. гастроентеролог;  

12.1.2.7. нефролог;  

12.1.2.8. уролог;  

12.1.2.9. пулмолог;  

12.1.2.10. гинеколог;  

12.1.2.11. педиатър;  

12.1.2.12. невролог;  

12.1.2.13. ендокринолог;  

12.1.2.14. химиотерапевт/лъчетерапевт;  

12.1.2.15. профилирани тесни специалисти по хирургични болести;  

12.1.2.16. микробиолог;  

12.1.2.17. патоморфолог, цитолог;  

12.1.2.18. други.  

13. Стандарти за обем на хирургичните дейности  

13.1. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана лицево-челюстна 

хирургия:  

13.1.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на 

по-голямата част от него, заместване с пластичен или изкуствен материал; намеса върху повече 

от един орган в един етап (симултанни операции); едновременна намеса върху орган/органи от 

две области/кухини на тялото; трансплантация на органи;  

13.1.2. осъществяват се в ограничен брой профилирани клинични центрове в страната;  

13.1.3. операциите изискват задължителна хоспитализация;  

13.1.4. осъществяват се от хирургичен екип в състав: оператор, асистенти (двама или 

трима), операционни сестри (две или три); операторът е хирург с призната специалност по 



лицево-челюстна хирургия и с висока квалификация; възможно е да има необходимост от 

допълнителен специализиран екип за поддръжка и обслужване на функция (функции);  

13.1.5. трябва да има осигурена възможност за настаняване на болния в 

клиника/отделение за интензивно лечение при налични индикации; предоперативно и 

следоперативно са необходими специфични и специализирани грижи, манипулации и лечение.  

13.2. Операции с голям обем и сложност, "голяма" лицево-челюстна хирургия:  

13.2.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на 

по-голямата част от него, заместване с пластичен или изкуствен материал; намеса върху повече 

от един орган в един етап (симултанни операции); едновременна намеса върху орган/органи от 

две области/кухини на тялото;  

13.2.2. операциите изискват задължителна хоспитализация;  

13.2.3. осъществяват се от екип от лицево-челюстни хирурзи в състав: оператор, 

асистенти - един, двама или трима, операционни сестри; операторът задължително е 

лицево-челюстен хирург с призната основна специалност;  

13.2.4. трябва да има осигурена възможност за настаняване на болния в 

клиника/отделение за интензивно лечение при налични индикации.  

13.3. Операции със среден обем и сложност, "средна" лицево-челюстна хирургия:  

13.3.1. включват се заболявания на отделни органи или на части от лицето и шията;  

13.3.2. могат да се извършват в лечебни заведения за извънболнична или болнична 

помощ при наличие на следоперативен контрол;  

13.3.3. осъществяват се от хирургичен екип с участието на лицево-челюстен хирург 

специалист в качеството му на оператор; хирургичният екип включва: оператор, асистенти (един 

или двама), операционна сестра.  

13.4. Операции с малък обем и сложност, "малка" лицево-челюстна хирургия:  

13.4.1. включват се заболявания на кожата и подкожието; корекция на цикатрикс; малки 

доброкачествени тумори на телесните обвивки; ограничени инфекции на кожа, подкожие и 

по-дълбоко лежащи тъкани; обработка и корекция на рана; операции на зъбни и околозъбни 

тъкани, кисти, поставяне на зъбни имплантанти и други;  

13.4.2. операциите могат да бъдат осъществени в амбулаторни условия или при 

непродължителна хоспитализация;  

13.4.3. могат да бъдат извършени самостоятелно от лицево-челюстен хирург или от 

двучленен хирургичен екип (хирург-оператор, операционна сестра).  

13.5. Еднодевна хирургия  

В рамките на еднодневна хирургия могат да бъдат изпълнявани операции с малък и 

среден обем и сложност, при стандартни условия и правила. Тя се извършва от лицево-челюстни 

хирурзи с призната специалност, осигуряващи качество на операцията, минимална 

травматичност, максимално ограничаване на усложненията, адекватна оценка за развитието на 

следоперативния период.  

13.6. Спешна хирургия  

При неотложни показания операции с малък, среден и голям обем и сложност, както и от 

областта на високоспециализираната хирургия могат да бъдат изпълнявани като "спешни" 

(приложение № 3).  

14. Стандарти за разрешен обем на дейности в съответствие с нивото на оборудване на 

ХО/клиники/болница, диагностичните възможности на болницата, кадровата осигуреност и 

компетентност, интердисциплинарните консултации и дейности.  

14.1. Обемът на хирургичните дейности, които могат да се извършват в едно 

ХО/клиника/болница, зависят от:  

14.1.1. Оборудване:  

14.1.1.2. на операционна зала  



- стандартно;  

- профилирано;  

14.1.1.3. хирургичен инструментариум  

- стандартен;  

- профилиран;  

14.1.1.4. необходима допълнителна диагностична апаратура и техника - предоперативна, 

интраоперативна.  

14.2. Кадрова осигуреност (минимална задължителна) на ХО:  

14.2.1. оператор-хирург с основна специалност по лицево-челюстна хирургия;  

14.2.2. минимален брой хирурзи за ХО - трима, от които един със специалност по 

лицево-челюстна хирургия и един с орална хирургия.  

14.3. Възможности за предоперативна и интраоперативна диагностика в посочените нива 

за оказване на медицинска помощ.  

14.4. Възможности за предоперативно интензивно лечение, за избор на необходимата 

анестезия и за водене на следоперативния период в отделение за интензивно лечение съгласно 

изискванията на медицински стандарти "Анестезиология и интензивно лечение". 

15.1. Хирургичните дейности се осъществяват при специфични условия на труд:  

15.1.1. повишена отговорност;  

15.1.2. силно умствено напрежение;  

15.1.3. физическо претоварване;  

15.1.4. условия за интоксикации;  

15.1.5. неустановено работно време по морално-етични съображения и изисквания;  

15.1.6. ниско заплащане на висококвалифициран труд.  

15.2. Хирургичните дейности се осъществяват в рамките на петдневна работна седмица 

до 40 часа. Хирургическите екипи имат право на намалено работно време, работно време с 

променливи граници в съответствие със спецификата на извършвания труд и съгласувано с 

ръководството на болничното заведение.  

15.3. Хирургическите екипи имат право на допълнително възнаграждение при полагане 

на извънреден и спешен труд в рамките на работния график.  

15.4. Професионалната защита на хирурзите се осъществява от ССБ и БЛС, както и от 

национални синдикални организации.  

15.5. Членовете на хирургически екипи имат право на професионална защита и парична 

компенсация при професионални злополуки и заболявания, получени в резултат на 

диагностични, лечебни и оперативни процедури, изпълнявани върху хирургични пациенти.  

15.6. Членовете на хирургическите екипи имат право на отказ за извършване на 

диагностични и лечебни процедури в планов порядък при липса на необходими защитни 

средства, гарантиращи безопасна работа на персонала - ръкавици, защитни очила, престилки за 

еднократна употреба и други.  

15.7. Членовете на хирургическите екипи имат право на безплатно изследване, 

профилактика, лечение и трудоустрояване при професионално заразяване и заболяване. 

 

Приложение № 1 към т. 2 

 

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) 

 

Списък на оперативните процедури в областта на лицево-челюстната хирургия 

 

I група. 
Операции с много голям обем и сложност, 
високоспециализирана лицево-челюстна хирургия 

II група. Операции с голям обем и сложност, "голяма лицево-челюстна 



хирургия" 

III група 
Операции със среден обем и сложност, "средна 
лицево-челюстна хирургия" 

IV група. 
Операции с малък обем и сложност, "малка лицево-челюстна 
хирургия" 

  
Устна, челюстна и лицева хирургия 

  
I група - Много сложни  
№ Операция  

1.  
Оперативна реконструкция на среден лицев етаж, остеотомия 
и/или костна пластика 

2.  
Радикално отстраняване на лимфните възли на шията по 
Крайл 

3.  
Операции на тежки двустранни преминаващи цепки на 
горната устна 

4.  Тотална резекция на долната челюст с екзартикулация 

5.  
Резекция на долната или горната челюст с едномоментна 
костна пластика  

6.  
Тотална резекция на горната челюст със или без 
екзентерация 

7.  Тотална консервативна паротидектомия  

8.  
Оперативно лечение на анкилоза на темпоро-мандибуларна 
става 

9.  

Пластична реконструкция на лицево-челюстна и шийна 
област с артериализирани остеомиокутанни ламба и вземане 
на костен трансплантант/ребро, криста илиака, фибула, тибиа 
и черепен свод 

10.  
Пластично възстановяване на носа, вкл. на носния костен 
скелет с функционално възстановяване на носното дишане 

11.  Ексцизия на обширен, богато кръвоснабден тумор  

12.  
Затваряне на големи дефекти на лицето чрез 
делтопекторални или миокутанни или остеомиокутанни 
артериализирани ламба  

13.  
Оперативна репозиция и фиксация при фрактури на средния 
лицев етаж с остеосинтеза 

14.  Артопластика на темпоро-мандибуларна става  
15.  Изолирани фрактури на фронтална кост и фронтален синус 
  
II група - Сложни (големи)  

1.  
Резекция на горна и долна устна с едномоментна пластика с 
тъканни ламба по съседство 

2.  
Лигатура на а.лингвалис, а.каротис екстерна, в.югуларис, 
трахеостомия като самостоятелни хирургични планови 
интервенции  

3.  Радикална паротидектомия (без щадене на н.фациалис)  
4.  Тотална глосектомия  
5.  Резекция на половината горна или долна челюст  
6.  Операции върху долночелюстната става  

7.  
Ортогнатична хирургия в голям обем (на среден лицев етаж и 
долна челюст едновременно) 

8.  
Затваряне на големи дефекти на твърдото и мекото небце, 
вкл. уранопластика 

9.  Супрахоидно отстраняване на лимфните възли по Ванах 

10.  
Операция за образуване на легло за кости и хрущяли при 
обширни дефекти и имплантирането им 

11.  Операции при парализа на лицевия нерв  
12.  Оперативно преместване на горната челюст при диегнатия 
13.  Оперативно преместване на долната челюст при диегнатия 



14.  
Реконструктивна операция на орбитални стени, вкл. костна 
пластика при фрактури 

15.  
Остеотомия след неправилно зараснала фрактура на горната 
или долната челюст 

16.  
Хейлопластика при тежка преминаваща цепнатина на горната 
устна  

17.  Едностранна хейлопластика при изолирана цепка на устната 
18.  Стафилография  
19.  Прилагане на кожно ламбо по Филатов  

20.  
Оперативно отстраняване на целия нос или на значителна 
част от него 

21.  Велофарингопластика  
22.  Операции при микрогнатия със или без костна пластика 
23.  Хемиглосектомия при злокачествени тумори на езика 

24.  
Ексцизия на тъкан от пода на устна кухина при злокачествени 
тумори 

25.  Тотална аурикулопластика  
  
III група - Средни  

1.  
Ортопедично лечение на фрактурирана долна или горна 
челюст. Шиниране 

2.  
Пластично затваряне на дефекти на твърдото или мекото 
небце 

3.  Парциална резекция на горна или долна челюст  
4.  Ограничени сегментни остеотомии  
5.  Лигатура на а.каротис екстерна или в.югуларис, по спешност 
6.  Коникотомия, трахеотомия, по спешност  
7.  Операции върху клепача  
8.  Фейс лифтинг и блефаропластика  

9.  
Операция на челюстни кисти с големина, по-голяма от 
мястото на 3 зъба 

10.  
Екстирпация на киста на дуктус тиреоглосус или латерална 
киста на шията 

11.  Операции при микростома  
12.  Операции при придобити дефекти на уста, небце, бузи 
13.  Свободна присадка на кожно ламбо  
14.  Ексцизия на голям белег, вкл. пластично покриване  

15.  
Трансплантация на кожа с пластично покриване на донорното 
място 

16.  Екстирпация на тумори на слюнчените жлези  
17.  Радикална операция на максиларния синус  

18.  
Частична резекция на езика, вкл. редукционна пластика на 
езика 

19.  
Оперативно отстраняване на слюнчени камъни от 
подчелюстна слюнчена жлеза 

20.  Екстирпация на подчелюстна и подезична слюнчена жлеза  

21.  
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани, челюстта или 
секвестротомия  

22.  
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана 
долночелюстна кост с остеосинтеза 

23.  Репозиция и фиксация на фрактурирани носни кости 

24.  
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана ябълчна 
кост и дъга  

25.  
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирани 
алвеоларни израстъци  

26.  
Отстраняване на ретиниран зъб чрез обширна остеотомия 
при застрашени анатомично околни структури 

27.  
Имплантация на алопластичен материал за подплатяване на 
меките тъкани като самостоятелна дейност 



28.  Трансплантация на хрущял  
29.  Имплантация на кожен експандер  

30.  
Трансплантация на лигавица, вкл. оперативно намаляване на 
донорното място и пластично покриване 

31.  
Ексцизия на тумори на меките тъкани в лицево-челюстна 
област и възстановяване чрез пластика по съседство 

32.  
Екстирпация на лимфен възел в лицево-челюстната област, 
засегнат от патологичен процес 

33.  Операция на ринофима  

34.  
Пластична операция за корекция на формата, големината и 
мястото на ушната мида 

35.  Пресичане или екцереза на периферен клон на н.тригенимус 
36.  Операции на слюнчена фистула  

37.  
Обработка и зашиване на обширна огнестрелна рана на 
лицето 

38.  Ринопластика  
39.  Ментопластика  

40.  
Ортогнатична хирургия в среден обем чрез интраорален 
достъп/прогинии, прогнатии, латерогнатии и други 

41.  Компактостеотомия на челюст  
42.  Септопластика  

43.  
Шлиц на отводящия канал на паротиса или 
субмандибуларната жлеза, евентуално с отстраняване на 
стенозата 

44.  Задна носна тампонада  
  
IV група - Малки  

1.  
Гермектомия,одонтектомия, френулотомия, сегментна 
компактостеотомия (спомагателни интервенции към 
ортогнатична хирургия) 

2.  Отстраняване на шини на челюстите  
3.  Поставяне на шина на челюст и зъби  

4.  
Хемостаза чрез лигиране или обшиване при хеморагия като 
самостоятелна хирургична интервенция 

5.  
Оперативно отстраняване на остеосинтезен материал от 
челюстна или лицева кост, отстраняване на зъбни 
имплантанти 

6.  
Хирургична подготовка на алвеоларния гребен за 
протезиране 

7.  Хирургична подготовка на меките тъкани за протезиране 
8.  Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури 

9.  
Оперативно отстраняване на доброкачествени тумори на 
меките тъкани в неголям обем 

10.  Блокада на нерв в областта на черепната основа  
11.  Кожна пластика с ламбо  
12.  Оперативна корекция на лицев цикатрикс  
13.  Присаждане на парченца епидермис (пластика по Реверден) 

14.  
Инцизия на абсцеси в устната кухина и лицево-челюстната 
област 

15.  
Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна 
тъкан, напр. кожа, лигавица, устна (биопсия) 

16.  
Ексцизия на лежаща под кожа или лигавица тъкан, напр. 
мастна тъкан, фасция, мускул или от орган без отваряне на 
телесна кухина 

17.  
Оперативно лечение на флегмони в лицево-челюстната 
област 

18.  Оперативна корекция на ноздри  
19.  Репозиция и фиксация на фрактура на ябълчна дъга  
20.  Обработка и зашиване на обширна кожна рана на лицето 



21.  Поставяне на зъбни имплантанти  
22.  Дермабразио  
23.  Венесекцио  
24.  Предна носна тампонада  

 

Приложение № 2 към т. 7.3.6 

 

(Предишно Приложение № 2 към т. 5.3.6, изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) 

 

Списък на оперативните процедури, подходящи за еднодневна хирургия 

 

В рамките на еднодневна хирургия могат да бъдат изпълнявани следните хирургични 

интервенции:  

 

1. Ортопедично лечение на фрактурирана долна или горна челюст. Шиниране 

2. Пластично затваряне на дефекти на твърдото или мекото небце 

3. Парциална резекция на горна или долна челюст  

4. Ограничени сегментни остеотомии  

5. Операция на челюстни кисти с големина, по-голяма от мястото на 3 зъба 

6. Екстирпация на киста на дуктус тиреоглосус или латерална киста на шията 

7. Операции при микростома  

8. Операции при придобити дефекти на уста, небце, бузи 

9. Свободна присадка на кожно ламбо  

10. Ексцизия на голям белег, вкл. пластично покриване  

11. Трансплантация на кожа с пластично покриване на донорното място 

12. Екстирпация на тумори на слюнчените жлези  

13. Радикална операция на максиларния синус  

14. Частична резекция на езика, вкл. редукционна пластика на езика 

15. Оперативно отстраняване на слюнчени камъни от подчелюстна слюнчена жлеза 

16. Екстирпация на подчелюстна и подезична слюнчена жлеза 

17. Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани, челюстта или секвестротомия 

18. Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана долночелюстна кост с 

остеосинтеза 

19. Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана ябълчна кост и дъга 

20. Отстраняване на ретиниран зъб чрез обширна остеотомия при застрашени 

анатомично околни структури 

21. Имплантация на алопластичен материал за подплатяване на меките тъкани като 

самостоятелна дейност 

22. Трансплантация на хрущял  

23. Имплантация на кожен експандер  

24. Операция на ринофима  

25. Пластична операция за корекция на формата, големината и мястото на ушната мида 

26. Обработка и зашиване на обширна огнестрелна рана на лицето 

27. Ринопластика  

28. Ментопластика  

29. Ортогнатична хирургия в среден обем чрез интраорален достъп /прогинии, 

прогнатии, латерогнатии и други 

30. Компактостеотомия на челюст  

31. Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури 

32. Оперативно лечение на флегмони в лицево-челюстната област  



33. Репозиция и фиксация на фрактура на ябълчна дъга 

 

Приложение № 3 към т. 13.6 

 

(Предишно Приложение № 3 към т. 11.6, изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г.) 

 

Списък на спешни хирургични процедури 

 

1. Ортопедично лечение на фрактурирана долна или горна челюст. Шиниране 

2. Лигатура на а.каротис екстерна или в.югуларис, по спешност 

3. Коникотомия, трахеостомия, по спешност  

4. Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана долночелюстна кост с 

остеосинтеза 

5. Репозиция и фиксация на фрактурирани носни кости 

6. Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана ябълчна кост и дъга  

7. Задна носна тампонада  

8. Хемостаза чрез лигиране или обшиване при хеморагия като самостоятелна хирургична 

интервенция 

9. Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури 

10. Инцизия на абсцеси в устната кухина и лицево-челюстната област 

11. Оперативно лечение на флегмони в лицево-челюстната област 

12. Обработка и зашиване на обширна кожна рана на лицето 

13. Предна носна тампонада  

 

Забележка. Изработените стандарти са съобразени с европейските и американските 

стандарти по лицево-челюстна хирургия. Обсъдени са и са приети на Колегиума на 

лицево-челюстните хирурзи в Република България. 
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ПРЕДГОВОР 

 

 Синдромът на Sjögren /SS/ е съществен медико-социален проблем, независимо 

от невисоката му честота. Неговата значимост се определя от сериозните последици и 

невъзможността за поставяне на ранна диагноза. Етиологията все още остава 

неизвестна въпреки данните за сложна автоимунна патогенеза. 

 Качеството на живот на болните е влошено поради отклонения във физическото 

състояние, нарушен психически комфорт и социален живот. Преобладаващата част от 

пациентите имат някои от следните оплаквания: нарушения в зрението, ставната 

функция, затруднено хранене и говор, мускулна слабост, суха кашлица, ограничен 

дихателен капацитет, общи прояви като умора и нарушен сън, парестезии и други 

прояви. 

 Влошеното качество на живот определя необходимостта от навременна 

диагноза, адекватна медицинска помощ и здравни грижи. 

 Налице са пропуски и слабости в организацията по диагностицирането на SS и 

желаното качество на медицинската помощ. Необходимо е да се потърсят причините, 

които ги пораждат, и да се дадат конкретни предложения за преодоляване на 

пропуските. 

 Искрено се надяваме, че нашата монография ще фокусира вниманието върху 

това малко познато заболяване и ще съдействува за ранното диагностициране и лечение 

на синдрома на Sjögren. Вярваме, че с настоящата монография може да се подобри 

качеството на медицинското обслужване и качеството на живот на болните със 

синдрома на Sjögren. 

 Книгата е предназначена преди всичко за ревматолози, стоматолози, 

офталмолози, общопрактикуващи лекари. Студентите по медицина и стоматология 

също могат да ползват монографията. 

 С благодарност ще приемем всички препоръки от читателите на книгата. 

        От авторите 
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СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ЗОЛ – заболявания на оралната лигавица 

ЛЧХ – лицево-челюстна хирургия 

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение 

МКБ-9 – Международна класификация на болестите – 9 ревизия 

ОПЛ – общопрактикуващ лекар 

ПИМП – първична извънболнична медицинска помощ 

ПИСП – първична извънболнична стоматологична помощ 

СБАЛ – Специализирана болница за активно лечение 

СИМП – специализирана извънболнична медицинска помощ 

СИСП – специализирана извънболнична стоматологична помощ 

ANA – антинуклеарни антитела 

HLA – Human Leucocyte antigens 

Ig – имуноглобулин 

RF – ревматоиден фактор 

Ro /SS-A/ - антиген 

La /SS-B/ - антиген 

SS – синдром на Сьогрен 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Мисията на здравеопазването през 21 век е свързана с подобряване и 

повишаване на качеството на човешкия живот в глобален, регионален и национален 

аспект. Политиката “Здраве за всички през 21 век” на СЗО е подчинена на една цел – 

осигуряване “здравен потенциал” на всички хора чрез укрепване и опазване на здравето 

през целия им живот, понижаване на заболеваемостта и намаляване на страданията от 

основните болести, травми и увреждания [7, 213]. 

 В Националната здравна стратегия /2001 г./ “За по-добро здраве и по-добро 

бъдеще на България” като пето стратегическо предизвикателство към нацията е 

посочено несъответствието между дълголетието като реалност и качество на живота 

[22]. 

 Едновременно с нарастване продължителността на живот се променя и 

структурата на заболеваемостта. Непрекъснато нараства относителният дял на 

хроничните заболявания. Голяма част от тях водят до тежки физически нарушения и 

психични отклонения – особено сред възрастното население. Наличната тенденция 

поставя фундаментални въпроси, които са свързани със здравето и с качеството на 

живот: Каква е реалната цена на по-дългия живот при хората с хронични заболявания? 

Как живеят пациентите в състояние на постоянно увредено здраве? /М. Мутафова, Хр. 

Малешков, 2001 г./. 

 Недостатъчното познаване на синдрома на Sjögren от лекарите определя късно 

поставяне на диагнозата и несвоевременно лечение. Нараства броя на проявите от 

различни органи и системи, временната и трайна нетрудоспособност. Възникват 

различни усложнения при прогресиращ ход на заболяването. Всичко това извежда 

синдромът на Sjögren като важен медико-социален проблем, независимо от ниската му 

честота. 

 Поради редица обективни и субективни причини поставянето на правилна 

диагноза закъснява. Първите симптоми /най-често ксеростомия и ксерофталмия/ се 

подценяват. Болните извървяват един сравнително дълъг и мъчителен маршрут в 

различни лечебни заведения и при различни специалисти. Качеството на живот се 

влошава поради някои здравно-организационни проблеми, социално-икономически 

фактори и здравната култура на населението като цяло. 
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 Независимо от успехите в изучаване на етиологията, патогенезата, клиничните 

прояви и лечението, прогнозата на заболяването остава неблагоприятна. 

 

Определение, историческа справка и епидемиология на заболяването 

 Синдромът на Sjögren е хронично възпалително автоимунно заболяване на 

екзокринните жлези – преди всичко на слюнчените и слъзните. Болестта се представя 

клинично с прогресираща функционална недостатъчност, която води до сухота в очите 

/ксерофталмия/ и в устната кухина /ксеростомия/. Нерядко се засягат белите дробове, 

бъбреците, кръвоносните съдове, мускулите, нервната система [24, 25, 36, 44, 55, 118, 

182, 186]. 

 Синдромът на Sjögren може да се развие като самостоятелно заболяване – т.нар. 

първичен синдром на Sjögren или в асоциация с други ревматични заболявания – 

вторичен синдром на Sjögren при ревматоиден артрит, системен еритематоден лупус, 

склеродермия. 

 В исторически аспект през 1882 г. Leber първи описва филаментозния кератит.  

През 1888 год. Hadden съобщава за пациентка с хронична сухота в очите и в 

устата. 

 В 1889 г. е изнесено първото научно съобщение за синдрома от Fisher. 

 Mickulitz докладва през 1892 г. клиничен случай на рецидивиращ паротит, 

намалена слюнчена секреция и фокален сиалоаденит. 

 През 1925 год. H. Gougerot описва атрофията на слюнчените жлези, а в 1926 г. 

предлага понятието “sicca syndrom”. В него авторът включва прогресиращата 

функционална недостатъчност на слюнчените и слъзните жлези, атрофията на 

лигавицата на устната кухина, носа, ларикса и гениталиите. 

 През 1927 г. Houwer обръща внимание на ставните прояви [17, 25]. 

 Пълното описание на заболяването е дадено през 1933 г. от шведския 

офталмолог Henrik Sjögren [17, 25]. 

 През 1961 год. Anderson открива в серума на болните два вида автоантитела – 

SjD и SjT и предлага хипотезата за автоимунния характер на заболяването. 

 По-късно /през 1964 г./ Bunin и Talal установяват при болните със SS 43,8 пъти 

по-висок риск за развитие на неходжкинови лимфоми спрямо останалата популация. 

 През 1982 г. H. Moutsopoulos предлага да се обособят две форми на SS – 

първичен и вторичен, поради наличие на съществени различия. 
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 Интерес представляват различните групи диагностични критерии и установената 

съобразно тях честота на заболяването. Първи H. Sjögren предлага през 1933 г. група 

критерии за диагноза. Днес съществуват над 10 различни варианти на диагностични 

критерии – Копенхагенски, Калифорнийски, Гръцки, Японски, Европейски и др. Всяка 

група от критерии има различна сензитивност и специфичност и показва определени 

недостатъци или предимства. 

 Установена е различна честота на заболяването съобразно отделните групи 

критерии: 0,11% за Северна Америка от R.J.Fox, 0,77% в Китай /Bejung/, 2% в Гърция 

/Drosos и съавт./, 3,3% във Великобритания [25, 75, 110, 126, 131, 217]. 

 Данните за разпространението на SS зависят не само от групата диагностични 

критерии, но и от географския регион, спецификата на изследвания контингент /раса, 

народност, етнос /; методите за доказване на редуцираната слюнчена и слъзна секреция; 

морфологичните промени в жлезите; достъпа до медицинска помощ и други фактори. 

Влияние оказват също методите за изучаване на заболеваемостта в различни страни /по 

обръщаемост, чрез извадка, анкетен метод, регистри на населението и др./. Различията 

в методичните подходи при събиране на първичната информация затрудняват прякото 

сравнение между резултатите в международен план [37].  

 При прегледа на официалните статистически сборници “Здравеопазване” и 

“Население” [12, 13] се установява, че в България липсват официални статистически 

данни за болните със SS. В нашата страна не са провеждани насочени проучвания за 

установяване разпространението на заболяването. Така остава неизвестно и нивото на 

заболеваемост – по обращаемост, хоспитализирана заболеваемост, заболеваемост с 

временна нетрудоспособност, инвалидност, ниво на болестност. 

 По определение SS е заболяване, което засяга предимно възрастното население. 

Около 0,5% от заболелите са на възраст между 30 и 50 години. Жените боледуват 10 

пъти по-често от мъжете [17, 25, 43, 53, 83, 85, 86, 90, 108, 146, 147]. Като рисков 

фактор при женския пол се приема периода на климакса със съответните хормонални 

промени [24, 99, 183]. 

 Редица проучвания подкрепят хипотезата за съществуване и на генетична 

предиспозиция [24, 94, 128]. Развитието на SS се определя от носителството на 

конкретни антигени от главния комплекс на тъканната съвместимост. Водеща роля 

играят локуси DR и DQ при отделните раси и етнически групи [24, 115, 151, 166]. 
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ПРОБЛЕМИ НА ЕТИОЛОГИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА 

 

 Синдромът на Sjögren е автоимунно заболяване на екзокринните жлези, което 

протича условно в следните фази: 

 Начална фаза – характерна е програмираната клетъчна смърт /апоптоза/ на 

епителните клетки на ацинусите. 

 Фаза на лимфоцитна инфилтрация и автоимунни процеси – представя се с 

прогресираща деструкция на слюнчените жлези и изчерпване на функционалния 

капацитет. 

 Терминът програмирана клетъчна смърт /апоптоза/ е въведен от Lackshin и 

Williams през 1965 г. През 1966 г. J.W.Sanders първи изказва предположение, че 

програмираната клетъчна смърт се различава от процесите на некроза. Апоптозата е 

програмиран феномен, който се контролира от различни сигнали на външната и 

вътрешната среда. Налице е последователност от специфични биохимични и 

морфологични промени в клетките: дехидратация и кондензиране на цитоплазмата, 

фрагментиране на хроматина, сегментиране на клетката до апоптозни телца, които 

съдържат частици от ядрото и цитоплазмата. Програмираната клетъчна смърт е 

генетично обусловен процес за разлика от некрозата, която протича неконтролируемо. 

При некроза на клетките се освобождават различни ензими, които предизвикват 

локално възпаление и структурна дезорганизация. Апоптозата се разделя условно на 

три етапа: 

 Индукторен – приемане и предаване на сигнали за апоптоза чрез клетъчни 

рецептори и молекули – Fas, CD95 /APO – 1/ Fas/,  CD40, CD30, CD27. Fas протеинът 

има отношение към клетъчно медиираната цитотоксичност. След антигенна 

стимулация се повишава експресията на Fas-рецепторите върху Т-лимфоцитите и В-

лимфоцитите. 

 В индукторния етап участвуват следните молекули: IL-1, IL-2, ICAM-I, VCAM-1, 

B7. Намалението на IL-2  се последва от преустановяване на лимфоцитната 

пролиферация и апоптозата. 

 Ефекторен етап – повишава се вътреклетъчният калций, цитоплазменият 

церамид и активността на протеазите. 
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 Процесите на апоптоза се регулират от bcl-2/bax  фамилия гени и от цистеин / 

серин протеазите. 

 Деградационен етап – характеризира се с нарушен енергиен метаболизъм, 

промени в клетъчната мембрана и фагоцитиране на апоптозните клетки. Установява се 

фрагментиране на ядрената ДНК, освобождаване на нискомолекулни ДНК единици в 

цитоплазмата, а по-късно и в екстрацелуларното пространство. 

 Синдромът на Sjögren се представя с различни имунологични отклонения: 

нарастване броя на активираните Т-лимфоцити, повишени серумни нива на 

провъзпалителни цитокини, поликлонална В-клетъчна активност, продукция на 

различни видове автоантитела. Тези процеси са свързани с нарушения в механизмите, 

които регулират апоптозата и са отговорни за отстраняване на автореактивните 

лимфоцити. Особено място заемат Fas-рецепторът и неговия лиганд FasL, които 

контролират сигнал – трансдюсерните механизми на апоптозата. 

 Болните от SS показват повишена експресия на Fas/FasL молекули върху 

епителните клетки на дуктусите и ацинусите. Установява се още една молекула – Bax, 

която е експресирана само върху епителните клетки на ацинусите. 

 Проучвания върху слюнчените жлези на болни със SS се осъществяват обичайно 

при напреднали промени в жлезите и изразени клинични симптоми. Поради тези 

причини изследванията върху патогенезата на болестта трябва да се провеждат върху 

експериментални модели. Установява се екцесивна експресия на Fas и FasL върху 

епителните ацинарни и дуктусни клетки на слюнчените жлези. Повишена е активността 

на протеолитичните ензими /капсази/, които участвуват в процесите на апоптоза. 

Деструкцията на ДНК и нуклеопротеините води до образуване на автоантигени, които 

могат да индуцират продукция на автоантитела /Е.К.С.  Chang, 1992 г./. Получените при 

апоптозата нуклеозоми стимулират синтеза на антинуклеарни и антицентромерни 

автоантитела /N.Haneji, 1997 г./. Установяват се още антитела срещу МЗ мускариновите 

рецептори /L.Kong, 1998 г./ и срещу γ-фодрин /K.Yanagi, 1998 г./. Тези данни подкрепят 

хипотезата, че индуцирането на болестта се определя от промени в епителните клетки, 

докато нарушената функция на лимфоцитите е вторичен феномен. 

 Фамилията Bcl-2 обединява 23 гена, част от които регулират процесите на 

апоптоза и се експресират върху повърхността на клетките през феталния период. Bcl-

гените редуцират своя брой в диференцираните тъкани при  възрастните индивиди. 

Конкретно гените Bcl-2 и Scl-xl инхибират процесите на апоптоза. Bcl-xl  е ген, който 
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антагонизира ефектите на Scl-xl и bcl-2. Процесите на програмирана клетъчна смърт се 

регулират основно от bcl-2, който кодира 25 kDa протеин на вътрешната 

митохондриална мембрана и ендоплазматичния ретикулум. Генът bcl-2 потиска също 

апоптозата на автореактивни CD5+ В-лимфоцити и продукцията на антинуклеарни 

антитела. 

 Повишената експресия на bcl-2  гени върху лимфоцитите на болни със SS има 

отношение към пролиферацията на В-клетките и развитието на лимфоми /P. Manganelli, 

1997 г./. 

 На този етап е водеща хипотезата за ролята на ацинарните епителни клетки в 

слюнчените жлези. Функцията на епителните клетки е зависима от повърхностни 

рецептори, които свързват актиновия цитоскелет с екстрацелуларния матрикс. 

Процесите се медиират от интегрини и други адхезионни молекули. Към клетките се 

провеждат сигнали от външната среда, които стимулират растежа и диференциацията.  

Интегрините се отнасят към адхезионните молекули и действат посредством активиране в 

клетки от пътя Каз/Ка, протеинкиназа С и на инозипол / фосфата /S. Bacman, 1996 г./. 

Структурата на извънклетъчния матрикс също се контролира от процесите на 

генна транскрипция и транслокация. Повишението на матриксните металопротеинази в 

епителните клетки на жлезите може да индуцира апоптоза с последващо образуване и 

освобождаване на т.нар. "скрити антигени". Повишената активност на 

протеазите в екстрацелуларния матрикс (ЕЦМ) и на апоптозните цистеин-протеази 

активира Т-лимфоцитите и В-лимфоцитите в жлезната тъкан. При дезорганизация на ЕЦМ 

също се активират имунни клетки поради освобождаване на ТОР-З, РООР /Рlаtеlеt -

derived growth factor/ и други растежни фактори. Растежните фактори могат да 

индуцират пролиферация на епителните клетки на дуктусите. 

Проучванията    върху    експериментални    модели    при   необезни диабетни 

мишки откриват автоантитела, които са насочени срещу нервните рецептори в 

екзокринните жлези. При болните с първичен SS антителата са образувани срещу МЗ 

мускариновите   холинергични   рецептори   /L.   Kong,   1998   г./.   Свързването   на 

автоантителата с рецепторите води до ограничаване на секреторната функция на 

слъзните и слюнчените жлези. Проучванията на този етап подкрепят следната хипотеза 

за патогенезата на болестта /фиг. 1/. 

 

 



 10 

Фиг. 1.Предполагаема хипотеза за патогенезата на SS 

/по М. С. Нитрhreys-Веher и сътр., 1999 г./ 

Безсимптомен период Начален имунен отговор Клинични прояви/ Редукция 

на слюнчена секреция 

1. Активиране на ММП: 

деградация на ЕЦМ 

1. Активиране на лимфоцити 1. Цитокин-медиирана 

невротоксичност 

2. Коекспресия на Fas/FasL: 

нарастване на ПКС 

2. Отговор на образувани 

неоантигени 

2. Автоантитела срещу 

нервни рецептори 

3. Експресия на 

възпалителни цитокини в 

жлезите 

3. Промени в цитокиновата 

експресия 

 

4. Образуване на 

неоантигени 

4. Имуномедиирана апоптоза  

Начални морфологични 

промени 

Нарушена архитектоника 

на жлезите 

Нарушена нервна 

регулация 

Легенда: ММП – матриксни металопротеинази; ЕЦМ – екстрацелуларен матрикс; ПКС- 

програмирана клетъчна смърт. 

Процесите в епителните клетки на слюнчените жлези завършват с апоптоза. 

Водеща роля изпълняват гените от фамилията bcl-2, металопротеиназите на ЕЦМ 

/специално богатите на левцин протеогликани/ и растежният фактор TGF-3. Получените в 

процеса на апоптоза апоптозни телца съдържат DNA, SS-A и SS-B нуклеопротеини, които 

под действието на свободни кислородни радикали претърпяват окислително модифициране 

и се превръщат в автоантигени. Имунната система разпознава антигените с помощта на 

CD4+ клетки и автореактивни CD4-/CD8- Т-лимфоцити и се индуцира продукция 

на автоантитела.  

Автореактивните   нуклеозоми   стимулират   продукцията   на   IL-6   и 

поликлоналната В-клетъчна пролиферация. Промените в епителните клетки на слюнчените 

жлези и характеристиките на CD4+ Т-лимфоцитите са представени на табл. 1 и табл. 2. 

 

Таблица I. Характеристика на епителните клетки на слюнчените мелези при SS 

 /no P. Yoninon, Х. Mariette, 2001 г./ 

Активиране протоонкоген с-мус 
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антигени от клас ІІ на HLA системата 

продукция на провъзпалителни цитокини 

Способност за представяне на антигена антигени от клас ІІ на HLA системата, 

костимулиращи молекули  (В 7.1. и В 7.2.) 

Програмирана клетъчна смърт (апоптоза) дължаща се на перфорини и гранзими 

участие на Fas рецептор/ Fas лиганд 

 

Таблица 2. Характеристика на CD4+ Т-лимфоцити в инфилтратите на 

слюнчените жлези /no P. Yoninon, Х. Mariette, 2001 г./ 

Класически мембранни маркери CD4, CD45 Ro 

ограничен брой рецептори за антигените 

Белези на активиране антигени от клас ІІ на HLA 

повишена експресия на адхезионни 

молекули 

рецептори за интерлевкин IL-2 

Цитотоксични фактори (част от клетките) perforine, grandazyme A, 

grandazyme B 

Принадлежност на Th1 IL-2, IFN- γ, IL-12, IL-18, TNF-α 
 

 

 

 

РОЛЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА БОЛЕСТТА 

Всички хипотези относно патогенезата на първичния  SS  подкрепят участието 

на   вирусните   инфекции.   В   серума   на   болните   са   открити автоантитела срещу 

различни видове вируси. 

Вирус на Epstein-Barr (EBV). В слюнчените жлези при експериментални 

модели на болестта у NOD мишки е открит геномът на EBV. Посредством хибридизация in 

situ геномът на вируса е доказан в слюнчените жлези на 50% от пациентите с първичен 

SS и само в 8% от контролните лица /Х. Mariette, 1991 г./. Връзката между EBV и 

болестта остава хипотетична поради отсъствие на EBV репликация в слюнчените жлези 

на болните. 

Ретровируси. Нормално при здрави индивиди могат да се открият фрагменти от 

"дефектни" ретровируси /ретроопсони/. Установена е взаимовръзка с HTLV-1 вируса, 

който се открива при 25% от болните със SS в Япония. Вирусният tax-ген е представен 

слабо /1 заразена клетка на 100 000 интактни/. Болните със SS показват антитела срещу 
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вируса в 30% срещу 4% от контролните лица /Х. Mariette, 2000 г./. HTLV-1 се открива 

и при други заболявания на слюнчените жлези - възпалителни и неопластични. Тези 

данни подкрепят тезата, че се касае за сапрофитен вирус с променен геном като 

следствие от различни възпалителни процеси. 

Вирус на хепатит С /HCV/. Хепатитният вирус тип С също показва сиалотропност. 

Морфологичните промени в слюнчените жлези на болни от хепатит С са сходни с 

промените при болни със SS. Антитела срещу HCV се откриват при 10-20% от 

пациентите с първични форми на болестта спрямо значимо по-нисък процент в общата 

популация /С. Jourgensen, 1996 г./. У трансгенни мишки вирусът на хепатит С 

предизвиква клинична картина, която е близка до SS. 

На този етап е изключително трудно да се определи последователността на 

процесите в патогенезата на SS. На фиг. 2 са представени в схематичен вид основните 

етапи. 

Фиг. 2. Патогенеза на SS /no P. Youinon и съавт., 2001 г./ 

 

 

Предполага се персистирането на вирус /ретровирус/ в епителните клетки на 

слюнчените жлези при генетично предразположени индивиди. Епителните клетки на 

ацинусите и дуктусите на жлезите изпълняват важна роля в началните етапи на 

болестта и първи показват промени при  трансгенни мишки. Ацинарните и дуктусни 

епителни клетки се откриват в активирано състояние с експресирани на повърхността 

антигени от клас II на HLA  системата и различни  адхезионни молекули. Активираните 

клетки произвеждат провъзпалителни   цитокини   -   IL-1β,   IL-6,   TGF β.   Епителните   

Апоптозни 

телца 

(автоантигени) 

Èíôåêöèÿ - âèðóñè 

èëè ðåòðîâèðóñè 

HLA-II 

àâòîàíòèãåíè? 

CD4+Ò-ëèìôîöèòè 

В-ëèìôîöèòè 

Плазмоöèòè 
В-ëèìôîöèòè 

CD4+ 

Ò-ëèìôîöèòè 

Ïðîëèôåðàöèÿ  

íà Â-лèìôîöèòè 

Автоантите

ла 
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клетки представят  също антигените пред HLA системата и активират Т-лимфоцити 

посредством молекулите В7.1 и В7.2. 

Чрез методите на хибридизация in situ и RT-PCR се доказва, че рецепторът 

Fas и неговият лиганд FasL са добре представени върху повърхността на ацинарните 

епителни клетки и по-слабо върху слюнчените канали. Добре представен е също 

проапоптозният ген Вах, докато неговият антагонист Вс1-2 е слабо експресиран. На 

този етап от познанието се приема, че апоптозата на епителни клетки насочва лимфоцитите 

към екзокринните жлези. Получените апоптозни телца съдържат значим брой клетъчни 

автоантигени, включително La /SS-B/ /P. С. М. de Wilde, 1996 г./. В-лимфоцитите на 

мононуклеарните инфилтрати в екзокринните жлези продуцират различни автоантитела - 

срещу Ro /SS-A/, La /SS-B/ антигени, хистони и др. В-клетките продуцират също RF от IgA 

изотип, антитела срещу сс-фодрин /протеин на актиновите фибри в клетките/, 

антитела срещу мускариновите рецептори и протеазите на цитоплазмата и ядрото. 

Автоантителата срещу дуктусите на слюнчените жлези доминират при вторичните форми 

на болестта. 

Епителните клетки на ацинусите и дуктусите изпълняват първостепенна роля в 

процесите на имунно/автоимунно възпаление. Участието на Т- и В-лимфоцитите остава на 

втори план. Т-клетките участват в процесите на възпаление и деструкция на ацинусите. В-

клетките продуцират широк спектър автоантитела. Остават неизвестни факторите, които 

индуцират В-лимфоцитите към моноклонален тип пролиферация и развитието на 

лимфоми /Р. Youinou, Х. Mariette, 2001 г./. 

 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ И ИМУНОПАТОЛОГИЯ  

НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ ПРИ СИНДРОМА НА SJÖGREN 

 

Характерно за SS е развитието на хроничен паренхиматозен сиалоaденит. Картината 

се отличава с огнищна лимфоплазмоцитна инфилтрация, пролиферация на епителните 

клетки на дуктусите, образуване на миоепителни острови, атрофия на периферните 

отдели на жлезите, периацинарна и перидуктална склероза. Наблюдава се също 

хиперплазия на лимфна тъкан и оформяне на лимфоидни фоликули. Сред клетките на 

инфилтратите се доказват малък брой неутрофилни и езозинофилни левкоцити. Рядко се 

откриват епителноклетъчни грануломи при отсъствие на гигантски многоядрени клетки. 
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Фоликулоподобните структури не показват белези на кариорексис и представляват 

маркери на хроничния автоимунен процес. 

Паралелно на деструкцията на ацинусите се наблюдава дилатация на дуктусите и 

застой на секрет. В късните стадии на болестта слюнчените жлези се заместват от 

съединителна и мастна тъкан. Описаните хистопатологични промени водят до 

нарушена функция на жлезите и съответни клинични прояви. 

През 1970 г. Chisholm и Mason осъществяват хистологично изследване на малките 

и на големите слюнчени жлези при болни с първичен SS и откриват сходни 

патоморфологични промени. Chisholm и Mason създават хистологична класификация за 

степента на промените в слюнчените жлези, която е известна като фокусна оценка. 

Focus score представлява агрегация на 50 и повече мононуклеарни клетки, изчислени 

на 4 mm
2
 жлезна площ. За коректна focus score е необходимо в биопсичния материал да 

присъстват между 5 и 10 слюнчени жлези. 

Класификацията на Chisholm включва следните степени на клетъчна инфилтрация: 

Степен 0 - хистологичната картина отговаря на слюнчените жлези при здрави. 

Степен 1 - лекостепенна лимфоплазмоцитна инфилтрация. 

Степен 2 - умерена клетъчна инфилтрация. 

Степен 3 - наличие на един фокус. 

Степен 4 - наличие на повече от един фокус. 

Greenspan и съавт., 1974 г. използват модификация на метода на Chisholm и 

предлагат степенуване на промените в слюнчените жлези  според броя фокуси - от 1 

до 12/4 mm. Авторите установяват позитивна корелация между focus score и тежестта 

на функционалните нарушения. 

Т. Е. Daniels, 1984 г., предлага като единствен диагностичен 

морфологичен критерий фокусна оценка ≥ 1 , което отговаря на степен 3 и степен 4 по 

Chisholm. Биопсичното изследване на малки слюнчени жлези от долна устна и 

откриването на огнищен сиалоаденит с focus score ≥ 1 показва специфичност 83,5%, 

сензитивност 81,8% и се приема като диагностичен критерий /С. Vitali и съавт., 1996 г./. 

При възрастни индивиди без ксеростомия може да се открие оскъдна 

възпалителна реакция в слюнчените жлези. Лимфоцитен сиалоаденит с 

нискостепенна фокусна оценка се установява също при пациенти с  myasthenia 

gravis, НIV-позитивни лица и при хронична хепатит С-вирусна инфекция. В тези случаи 

промените в слюнчени жлези не се асоциират с ксерофталмия, а в серума не се 

откриват автоантитела срещу Ro /SS-A/ и/или La /SS-B/ антигени /С. Jorgensen, 1996 г./. 
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Ангажирането на слюнчените жлези при SS може да бъде оценено и 

посредством количествено имунохистологично изследване. Като високоспецифичен 

имунохистологичен критерий се приема повишеният брой на плазматични клетки, 

които съдържат в цитоплазмата си IgM и IgG. Плазматичните клетки в слюнчените 

жлези на здрави съдържат предимно IgA /С. Bodeutsch, 1992 г./. Имунохистологични 

изследвания са показани при focus score < 1 и диагностични проблеми. 

Биопсичното изследване на малките слюнчени жлези може да открие навреме 

развитието на лимфом при SS. Известно е, че при първичните форми на болестта 

съществува 43,8 пъти по-висок риск относно развитие на не-Ходжкинови лимфоми 

спрямо останалата популация /М. Homma, 1994 г./. Установява се предимно В-

клетъчен тип и значимо no-рядко Т-клетъчен лимфом. Малигненият клетъчен 

клон се открива най-често в слюнчените жлези и в стомашната лигавица - т.нар. 

MALT лимфоми /mucosa-associated lymphoid tissue/. 

 

ИМУНОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

В последните две десетилетия чрез методите на молекулярната биология се 

уточниха фенотипът, генотипът и функцията на клетките, които инфилтрират 

слюнчените жлези при SS. В участъците на възпаление преобладават Т-

лимфоцитите, докато В-клетки се откриват в 20-25%. Моноцитите, макрофагите и NK 

клетките не надвишават 5% от клетките в инфилтрата. В около 60-70% от 

лимфоцитите се  установява СD4 фенотип. Преобладаващата част от Т-лимфоцитите 

показват памет/индусерен маркер /CD45 Ro/ и притежават αβТ-клетъчен рецептор.  

В инфилтратите доминират Т-клетки с V2 и Vl3 рецептори, които могат   да   бъдат   

стимулирани   от   различни   антигенни   детерминанти. Автореактивните Т-клетки 

в зоните на имунно възпаление имат олигоклонален произход. Част от тях са 

носители на маркер CD45 и изпълняват цитотоксични функции посредством 

ензимите перфорин, гранзим А и гранзим В /М. Polihronis, 1998 г./. 

В-лимфоцитите в малките слюнчени жлези продуцират различни  

имуноглобулини. Сред плазматичните клетки преобладават съдържащите IgG и IgM. 

Слюнчените жлези на здрави съдържат предимно плазматични клетки с IgA. При 

някои болни в участъците на клетъчна инфилтрация се доказват плазмоцити с IgMk, a 

паралелно в серума се откриват моноклонални криоглобулини от IgMk тип. 

Съотношението между плазмоцитите, които съдържат  и съответно , леки вериги, 
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надвишава 3:1. Тази находка съответства на клетъчна пролиферация от 

моноклонален тип.  При болните без  криоглобулинемия или  

криоглобулинемия тип Ш, съотношението на / клетки е под 3:1. Това съотношение 

отговаря на клетъчна активация от поликлонален тип. Моноклоналният тип активност се 

свързва с повишен риск за развитие на неходжкинови лимфоми.  

В зоните на имунно възпаление епителните клетки на ацинусите и 

каналчетата експресират на повърхността си молекули от клас II на HLA-системата. 

Установяват се също следните адхезионни молекули: ICAM-1, LFA-1, LFA-3 /lymphocyte 

function associated molecule/ и др. Продукцията на провъзпалителни цитокини е свързана с 

функцията на макрофагите /моноцитите/, но при болните с първичен SS тези клетки са 

представени слабо в огнищата на възпаление. 

Fox и съавт. намират IL- 1   и  IL-6  mRNA в  епителните клетки на слюнчените  

жлези.   Тези данни подкрепят хипотезата,  че  епителните  клетки участват активно в 

процесите на възпаление, а не са пасивна мишена на имуномедиирано увреждане. В 

слюнчените жлези на болните се откриват и други цитокини: TNF-α, IL-2, IL-6 и IL-10, 

чието количество зависи от степента на клетъчна инфилтрация. Не се доказват обаче IL-4 и 

IL-5. 

При част от пациентите с първичен SS лимфоплазмоцитната инфилтрация 

може да приеме генерализиран характер. Засягат се белите дробове с развитие на 

интерстициален пневмонит или огнищна инфилтрация /псевдолимфом/; бъбреците 

- интерстициален нефрит; мускулите - миозит; кръвоносните съдове - продуктивен и 

продуктивно-деструктивен васкулит. Лимфоплазмоцитната инфилтрация в органите и 

съдовете може да доведе до функционални нарушения и съответни  клинични 

прояви. При около 4-8% от болните настъпва моноклонален тип клетъчна пролиферация и 

развитие на неходжкинов лимфом. 

 

ИМУНОГЕНЕТИКА НА БОЛЕСТТА 

Значим   брой   имуногенетични   и   фамилни   проучвания   подкрепят 

хипотезата за съществуване на генетична предиспозиция при развитие на първичния 

SS. Подобно на други автоимунни ревматични заболявания, първичният SS се асоциира с 

определени антигени от главния комплекс на тьканна съвместимост /major 

hystocompatibility complex – МНС/. Генетичните фактори имат връзка с патогенезата на 

болестта посредством избирателно представяне на определени болест-индуциращи 



 17 

антигени пред Т-клетките или индиректно - чрез неравновесно свързване между HLA-

алелите. 

Първите проучвания върху имуногенетиката на болестта доказват повишена 

честота на следните антигени: HLA-B8, HLA-DR3 /неравновесно свързан с HLA-B8/ и 

на субтип HLA-DRw52 /MT2 детерминанта, която сега се нарича DRB3 ген/ /D. Mann,/. 

Изследванията   в   различни   държави   и   етнически   групи   откриват 

взаимовръзка между болестта и определени алели от локус DR /DRB1/; HLA-DR3 при 

бели пациенти в Северна Америка, Италия и Северна  Европа; HLA-DR5 в Гърция; 

HLA-DRwl в Израел; HLA-DRw53 при болните в Япония. Проучванията при евреи в 

Израел и пациенти в Гърция с нееврейски произход, откриват най-често DRBI*1101 

и DRBI*1104 алели. Тези гени са неравновесно свързани с DQBI*0301 и DQA 1*0501 

/A. Roitberg-Tambur/. В Америка белите и чернокожите пациенти показват повишена 

честота на DQB 1*0201 и DQA 1*0501 алели, които имат връзка с продукцията на 

автоантитела срещу Ro /SS-A/ и La /SS-B/ антигени. 

Асоциираните с първичния SS антигени на HLA-системата са представени на табл. З 

/по Н. Moutsopoulos, 1991 г./. 

За българската популация първичният SS се асоциира със следните антигени: HLA-

B8, HLA-B18, HLA-DR3 и HLA-DQ2 /наши данни, 1999 г./. Откритите HLA зависимости се 

свързват с особеното местоположение на България на Балканския полуостров. Генетичният 

фонд на всяка нация е резултат от сложни процеси на миграция, смесване и естествен 

подбор. 

Посредством молекулярни методи в последните години се уточниха определени HLA- 

алели, които се асоциират с първичните форми на болестта /табл. 4/. 

 

Таблица 3. HLA-антигени при първичен SS 

Раси и 

народности 

HLA антигени Автори 

Кавказка 

група 

HLA-B8 

HLA-Dw3 

HLA-DR3 

HLA-DR3 

Fei и съавт. (1976 г.) 

Chused и съавт. (1977 г.) 

Mann (1987 г.) 

Vitali и съавт. (1986 г.) 
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HLA-DRw52 Mann (1987 г.) 

Гърция HLA-DR5 Papasteriades и съавт. (1988 г.) 

Израел HLA-DR11 

(субтип DR5) 

Brautbar (1987г.) 

Япония HLA-DRw53 Moriuch и съавт. (1986 г.) 

 

 

 

Таблица 4. Първичен SS и алели при различни раси, народности 

и етнически групи /no Reveille и сътр., 1991 г./. 

DQB1 

*0201 

 DQA1 

*0501 

DRB1 

*0301 

 

 (DQw2.1)  (DR3) западно-

/северноевропейци и 

североамериканци от 

кавказката раса, и 

афроамериканци 

*0602-4  *0102-3 *1501-3, 

*1301-2 

 

 (DQw6)  (DR2, DR6)  

*0301  *0501 *1101, 

*1104 

южноевропейци от 

кавказката раса 

(гърци) 

 (DQw7)  (DR5)  

*0301  *0501 *1101, 

*1104 

израелски евреи от 

кавказката раса 

 (DQw7)  (DR5)  

*0401  *03 *0405 японци 
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*0601 

(DQw4)  

*0103 

(DR4) 

*0803 

 

 (DQw6)  (DR8)  

*0601  *0103 *0803 китайци 

 (DQw6)  (DR8)  

При болните от кавказката раса в Калифорния, Токио и Шанхай е повишена 

честотата на HLA-DRB 1*0301, DRB3*0101, DQA1*0501 и DQB 1*0201 алели /S. 

Shigemasa, Н. М. Fei/. 

Скринингови проучвания, осъществени посредством серологични тестове, 

потвърждават връзката между първичния SS и следните HLA-антигени: В8, Dw3, DR2, 

DR3, DR5, DR8, DR11, DRw53, DQ2. Антигените DR3 и В8 се асоциират със системни 

прояви и по-сериозна прогноза /С. Т. Pease/. 

Вторичните форми на SS показват следните зависимости: 

 Ревматоиден артрит, SS и DR4 антиген. 

 Системен еритематоден лупус, SS, DR2 и DR3 антигени. Повишена е още 

честотата на DQB1 и DQA1 алели. 

Продукцията на характерните за болестта автоантитела срещу Ro /SS-A/ и La /SS-B/ 

антигени също е генетично детерминирана. Тази зависимост се свързва с промени в 

молекулата на глутамина на 34 позиция при DQA1 алел   и   молекулата на лецитина на   

36   позиция   при   DQB1    алел. Имуногенетичните   маркери   на   болестта,   които   

имат  отношение   към продукцията на автоантитела, са представени на табл. 5. 

В някои случаи гените осъществяват и количествен контрол върху синтеза на 

автоантитела. Повишените титри на автоантитела към Ro /SS-А/ и La /SS-B/ антигени се 

свързват с хетерозиготност DQwl/DQw2, в частност с алелите DQA1*0501, DQB 1*0201 и 

с DQw6 свързани алели /J. D. Reveille, 1991 г./. Болните в Израел от еврейски произход и 

пациентите в Гърция показват повишена честота на DRBI*1101 и DRBI*1104 алели, които 

са неравновесно свързани с DQBI*0301 и DQA1*0501. Белите и чернокожите пациенти в 

Америка носят алели DQB1*0201 и DQA1*0501, които упражняват количествен ефект 

върху продукцията на автоантитела срещу Ro /SS-A/ и La /SS-B/ антигени. Алелите DQA1 

и DQB1 също контролират продукцията на автоантитела. 
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Расовото и етническо картотекиране на алелите от локуси DR и DQ, паралелно с 

автоантителата срещу Ro /SS-A/ и La /SS-B/ антигени, представя сложните 

взаимоотношения между HLA-системата и отклоненията в хуморалния имунитет. 

Хетерозиготните DQwl/DQw6 болни показват повишени стойности на серумните IgG и 

IgM, наличие на автоантитела срещу Ro /SS-A/ и/или La /SS-B/ антигени и висок титър на 

RF-IgM изотип. 

 

Таблица 5. HLA-алели и продукция на автоантитела 

 

HLA Анти-Ro  

и -La  (+) 

%) 

Само анти-

Ro (+)  

(%) 

Анти-Ro(-) 

(%) 

Здрави  

контроли (%) 

Кавказка 

раса 

N=33 N=25 N=40 N=139 

DQA1*0501

 

70 60 40 42 

DQB1*0201 73 68 55 37 

DQw2.1/DQ

w6 

27 40 2 5 

DQA1*gin 

34 и/или 

DQB1*leu 26 

    

0 алела 0 0 3 9 

1 алел 0 28 18 15 

2 алела 21 12 33 30 

3 алела 42 24 28 32 

4 алела 36 36 15 15 

Афроамерик N=25 N=23 N=40 N=130 
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анци 

DQA1*0501

 

60 48 40 36 

DQB1*0201

 

68 43 35 42 

DQw2.1/DQ

w6 

24 13 2 2 

DQA1*gin 

34 и/или 

DQB1*leu 26 

    

0 алела 0 0 5 2 

1 алел 0 13 8 21 

3 алела 16 43 33 36 

4 алела 48 17 13 6 

 
 сигнификантно повишение при анти-Ro-положителните (Reveille и сътр., 

1991) 

 

 

ИМУНОЛОГИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ 

Имунологичните процеси при SS започват с поликлонална В-клетъчна 

активност,   преминават  през  олигоклонална  пролиферация  и   могат  да завършат 

с малигнена пролиферация от моноклонален тип. Поликлоналната В -

клетъчна активност е отговорна за хипергамаглобулинемията, повишението на 

ЦИК и продукцията на органоспецифични и органонеспецифични автоантитела. 

Органоспецифичните автоантитела са насочени срещу структурни антигени 

на клетките в слюнчените жлези, щитовидната жлеза, стомашната мукоза, 

панкреаса, нервните клетки, еритроцитите. 

Органонеспецифичните автоантитела се процуцират срещу ядрени и 

цитоплазмени компоненти. Към тях се отнасят ANA, антитела срещу Ro /SS-A/ и La 
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/SS-B/ антигени, RNP, хистони, RF и др. Органонеспецифични автоантитела могат да 

се открият и при други автоимунни заболявания,  неопластични процеси и хронични 

инфекции. 

Характерни за болестта са антителата, които са насочени срещу антигените SS-

A и SS-В и произхождат от рибонуклеопротеини.  

Антителата срещу SS-A антиген се наричат още анти-Ro /Robert/ от името 

на първия пациент, при който са били установени. Антигенът Ro /SS-A/ се състои 

от две субединици с мол. тегло 52 kDa и съответно 60 kDa. 

Антигенът SS-B /мол. т. 48 kDa/ се намира в цитоплазмата на клетките и е 

свързан с ядрения Ro /SS-A/ антиген. SS-B антигенът представлява транскрибирана 

RNA полимераза III и е познат още като La-антиген, от името Lane /болния, при 

който е бил доказан за първи път/. 

Антитела срещу Ro /SS-A/ и La /SS-B/ антигени се установяват в серума на 

пациентите с първичен SS и са включени в критериите за диагноза на болестта. 

Носителството им варира в широки граници съобразно методиките за доказване 

насрещна имуноелектрофореза, ензимносвързан имуносорбентен анализ /ELISA/ или 

имуноблотинг тест. Посредством насрещна електрофореза антитела срещу Ro /SS-A/ и 

La /SS-В/ антигени се откриват при 38%-60% и съответно при 25%-40% от 

болните с първичен SS. Честотата на позитивност посредством ELISA достига 95% 

за Ro /SS-A/ автоантитела и до 87% за La /SS-B/ автоантитела. Методът ELISA 

дава положителни резултати в 10% за Ro /SS-A/ и 15% за La /SS-B/ при здрави 

контроли. Честотата на позитивиране зависи от сензитивността и специфичността на 

използваните методики. 

Автоантитела срещу Ro /SS-A/ антиген се откриват в диапазона от 12% до 69% 

при болните със SLE, от 10% до 28% при RA и от 9% до 18% при болните с 

полимиозит. Антитела срещу La /SS-B/ антиген се доказват от 10% до 45% при 

пациенти със SLE, от 0% до 22% при RA и от 0% до 18% при полимиозит. 

При първичните форми на болестта антителата са насочени срещу 52 kDa 

субединица на антигена SS-A, докато при вторичните форми при SLE антителата са 

срещу 60 kDa протеин. 

Антитела срещу Ro /SS-A/ антиген се откриват при болни със системен лупус и 

SS, които показват фоточувствителност и висок тигър на IgM RF. Част от 

пациентите принадлежат към групата на т.нар. ANA негативен лупус. 
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При първичните форми на SS антителата срещу Ro /SS-A/ се асоциират с 

начало на болестта в млада възраст, рецидивиращи промени в паротидните 

жлези, спленомегалия, лимфаденопатия и други системни прояви. 

Откриването на антитела срещу Ro /SS-A/ антиген в серума на бременни жени 

/здрави или с автоимунни заболявания/ повишава риска за раждане на дете с 

неонатален лупусен синдром или пълен атрио-вентикуларен сърдечен блок /P. Y. 

Taylor и съавт./. Антителата срещу Ro /SS-A/ антиген преминават през 

фетоплацентарната бариера и се свързват с мускариновите рецептори в 

преводната система на плода. 

В цереброспиналната точност на болни с първичен SS и прояви от ЦНС се 

установяват антитела срещу Ro /SS-A/ антиген. Те се синтезират in loco и участват в 

патогенезата на този вид системно ангажиране. 

Посредством индиректна имунофлуоресценция върху Нер-2 клетки се 

откриват ANA в 50% до 98% от болните. Персистиране на висок ANA титър се 

наблюдава при вторичните форми на болестта /SLE/. 

RF-IgM изотип се установява в 80%-90% от болните с първична форма на 

болестта. При RA и вторичен SS се откриват и трите изотипа RF - IgM, IgA, IgG. В 

слюнката на болните преобладава IgA-RF. 

Антикардиолипинови антитела /aCL/ се доказват в около 20% от пациентите с 

първични форми на заболяването. Преобладават IgA-изотип aCL, които не се 

асоциират с повишен риск от тромбози, неврологични  прояви или 

тромбоцитопения. Автоантителата от IgA-изо тип не активират   системата   на   

комплемента   и   не   водят   до   развитие   на антифосфолипиден синдром. 

При пациентите с първичен SS се установява криоглобулинемия от тип III или 

II. Тя корелира със системно протичане на заболяването и ангажиране на бъбреците, 

белите дробове, нервната система. В серума на болните се откриват по-често антитела 

срещу Ro /SS-A/ антиген, повишен титър на RF и понижение на серумния 

комплемент. 

В серума и урината на част от пациентите се доказват също леки вериги от тип λ 

или κ, което определя повишен риск относно развитие на не -Ходжкинови 

лимфоми. 

В последните години се откриха антитела срещу денатурираната форма на 

мембранния белтък α-фодрин /мол. тегло 120 kDa/. Kacae се за структурен 

протеин, който нормално се открива в ацинарните епителни клетки на слюнчените 
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жлези. При здрави лица може да се установят ниски титри на антитела срещу -

фодрин, които участват в опсонизацията на продуктите от клетъчната дезорганизация. 

При   болните   с   първичен   SS   се  доказват още автоантитела   срещу  МЗ 

мускариновите рецептори на слюнчените и слъзните жлези. Блокирането на 

рецепторите   води   до   нарушена   нервна   трансмисия   с   последваща секреторна 

недостатъчност. 

Част от пациентите с първичен SS позитивират антитела срещу 

тиреоглобулин и тиреоидна пероксидаза, което рядко корелира с  отклонения 

във функцията на щитовидната жлеза. При някои от болните се развива 

съпътствуващ хроничен лимфоцитарен тиреоидит на Hashimoto. 

Органонеспецифичните антитела биват антицентромерни, антимитохондриални, 

антикератинови; антитела срещу U|RNP /рибонуклеинов протеин/. Значима част от 

антителата при болните с първичен SS играят роля на съпътстващ имунологичен 

феномен и не се асоциират с клинични прояви. 

При болните с първичен SS съществува 43,8 пъти по-висок риск относно 

развитие на не-Ходжкинови лимфом спрямо останалата популация. 

При около 80% от пациентите със системни /извънжлезни/ прояви в серума и 

урината се откриват λ и κ тип леки вериги. В случаите с предимно локална 

/жлезна/ симптоматика тези лабораторни отклонения се регистрират в 30-40%. 

Смесена криоглобулинемия тип II и RF IgM-K се установяват при 30% от 

пациентите с първичен SS. Криоглобулинемията корелира с повишен риск за 

развитие на лимфоми /A. G. Tzioufas, 1996 г./. Малигнената трансформация на 

лимфоидните клетки започва обичайно от зоните на мононуклеарна инфилтрация в 

слюнчените жлези. Като предвестници на малигнена лимфопролиферация се приемат 

появата на моноклонални леки вериги в серума и урината на болните, понижението на 

серумните имуноглобулини и отклоненията в стойностите на β2-микроглобулина. 

 

КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Първичният синдром на Sjögren се характеризира с широк спектър от клинични 

прояви, които са свързани с автоимунната екзокринопатия и със системните 

поражения. 

Клиничните  прояви се представят в две основни групи: 
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I. Прояви,    свързани    със    засягане    на    екзокринните    жлези:    сух 

кератоконюнктивит,    ксеростомия,   рецидивиращ   паротит,    сухота   на горните и 

долни дихателни пътища, кожата и външните полови органи.  

II. Извънжлезни    /системни/    прояви:    неерозивен    артрит,    миозит, 

интерстициална пневмония, бъбречна тубулна ацидоза, гломерулонефрит, васкулит, 

невропатия и други. 

НАЧАЛНИ ПРОЯВИ ПРИ ПЪРВИЧЕН СИНДРОМ НА SJÖGREN 

Първичният SS има обичайно бавно и доброкачествено протичане. Началните 

прояви на на болестта са многообразни /табл. 6/. Обикновено минават от 8 до 10 год. между 

първите симптоми и пълното развитие на заболяването /N. Pavlidis и съавт./. 

 

Таблица 6. Начални прояви на първичния SS в Гръцката популация 

/no A. Tzioufas и Н. Moutsopoulos/ 

Прояви Честота в % 

Субективна ксерофталмия 47,0 

Субективна ксеростомия 42,5 

Промени в паротидните жлези 24,0 

Диспареуния 5,0 

Температура/умора 10,0 

Артралгии/артрит 28,0 

Феномен на Raynaud 21,0 

Белодробно засягане 1,5 

Бъбречно засягане 1,5 

Характерът и честотата на началните прояви при 65 пациенти с първичен SS 

в българската популация са представени на табл. 7. Установеният латентен период между 

началните прояви на болестта и поставянето на правилна диагноза при болните, които 

проследихме, са представени на фиг. 3.. 
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Таблица 7. Начални прояви на първичния SS в българската популация 

Прояви Честота в % 

Ксерофталмия 41,53 

Ксеростомия 29,23 

Промени в паротидните жлези 18,46 

Феномен на Raynaud 16,92 

Артралгии 15,38 

Диспареуния 10,76 

Субфебрилитет 6,15 

 

 

Фиг. 3. Латентен период между възраст на болестно  начало /1/ и 

възраст при диагностициране на болестта /2/ 
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Латентният период нараства паралелно с възрастта на болните - от 3,5 год. 

/21-30-годишни пациенти/ до    9,0    год.    при    51-60 годишна    възраст. 

Закъсняването на диагнозата се свързва със следните фактори: 

 Определени прояви на болестта /сухота на лигавиците, променливи 

стойности на артериалното налягане и сърдечната честота, вазоспастични 

реакции при синдрома на Raynaud/ се оценяват като изява на климактеричен 

симптомокомплекс. 
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 Част от пациентите са полиморбидни, като сухотата и проявите от 

лигавиците се свързват  със съпътстващи заболявания /диабет,  депресия,  

хиповитаминоза/. 

 Някои от пациентите провеждат лечение с ксероиндуциращи медикаменти 

/диуретици, β -блокери, транквилизатори / .  Сухотата на лигавиците се приема 

като медикаментозно индуцирана и не се търсят други причини. 

 

ЗАСЯГАНЕ НА ОЧИТЕ 

Характерно при болните със SS е прогресиращото чувство за сухота в очите   

/ксерофталмия/   и  развитието  на  т.нар.   keratoconjunctivitis   sicca /KCS/. Проявите 

от очите са свързани с
 
промени във водния слой на слъзния филм. Физиологичните 

функции на този слой са следните:  

1.  Доставяне на кислород до епителните клетки на роговицата. 

 2. Осъществяване на антибактериална защита. 

 3. Осигуряване  на  оптически  гладка  повърхност  за  пречупване  на  

светлината /съвместно с липидния слой/. 

 4. Отмиване на отпадните продукти от конюнктивата и роговицата. 

Нарушенията     във     водния     слой     на    слъзния     филм     променят 

съотношението с муцина и водят до повишен вискозитет. При прегледа на болните 

може да се открият муцинови нишки в очите. Промяната в  отделните 

компоненти обуславя намалена стабилност на слъзния филм, което се  доказва чрез 

времето на разкъсване на слъзния филм /Break up time, BUT/. При пациенти със SS BUT 

е скъсено под 10 s. 

Субективните оплаквания включват чувство за парене и песъчинки в очите. 

Тези усещания прогресират през деня и налагат прилагането на изкуствени сълзи. При 

болните с тежка ксерофталмия може да се развие филаментарен кератит. Върху 

роговицата и конюнктивата се откриват фини нишки, които се състоят основно 

от мукопротеини и мукополизахариди. Филаментите се свързват с рецепторите 

върху повърхността на епителните клетки и обуславят усещането за чуждо тяло. 

Нерядко болните съобщават за фотофобия и блефароспазъм, като при  прегледа се 

открива конюнктивит и/или едем на роговицата. Подобни промени се установяват не 

само при SS. Наблюдават се също при лица с контактни лещи, болни от диабет, 

ектодермална дисплазия, трахома, premphigoid на очите и саркоидоза. 
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Към очните прояви при SS се отнася също възпалението на клепачите - 

blepharitis. При някои болни се засягат жлезите на Meibomi, които са разположени в тарза 

и продуцират компонентите на слъзния липиден слой. 

Част от многообразните очни симптоми и прояви на SS са представени на табл. 8 

/по R. Fox/. 

Най-честото субективно усещане при пациентите със SS е сухота и 

болезненост в очите. Други оплаквания включват усещане за чуждо тяло или 

песъчинки, сърбеж и зачервяване, които могат да се наблюдават и в здравата 

популация. 

 

Таблица 8. Очни симптоми и прояви при SS 

Симптоми и прояви Пациенти, % Контроли, % 

Сухота в очите или 

“болезнени” очи 

85 6 

Усещане за чуждо тяло 98 22 

Сърбеж в очите 27 19 

Подобрение след прилагане 

на изкуствени сълзи 

75 7 

Дилатация на съдовете на 

булбарната конюнктива 

31 7 

Намалена чувствителност на 

конюнктивата  

и/или роговицата  

27 0 

Schirmer тест < 5 mm/5 min 95 10 

Патологичен тест с Rose-

Bengal или Fluorescein 

100 5 

Наличието на фоточувствителност се свързва с тежък KCS. Като усложнение 

може да се развие кератит, който поставя следните диференциалнодиагностични 

проблеми: 
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  Pemphigoid 

  Саркоидоза 

 Инфекции 

- вируси /аденовируси, херпес-вируси, варицела/ 

- бактерии 

- хламидии /трахома/ 

  Травма /контактни лещи/ 

 Иританти - химически агенти, ултравиолетови лъчи 

 Невропатия с невротрофичен кератит 

- увреждане на п. facialis 

- фамилна дисаутономия /синдром на Riley- Day/ 

 

  Хиповитаминоза А 

 Синдром на Stevens-Johnson 

 

Личният лекар / специалист трябва    да    уточни     чрез     анамнезата 

съществуването на очни симптоми и да прецени необходимостта от консултация с 

офталмолог. 

Тестът на Schirmer I отчита слъзната секреция чрез стандартизирана 

лентичка от филтърна хартия, която се поставя в долния форникс на окото. Тестът се 

отчита като положителен при навлажняване под 5 mm за 5 минути от лентичката. 

Модифицираният тест на Schirmer II отчита слъзната секреция след стимулация с 

поставен памучен тампон в носа. Резултатите от пробата корелират с тежестта на KCS 

/K. Tsubota/. Разширените офталмологични изследвания включват тестовете с 

витално оцветяване /Rose-Bengal и Fluorescein/. Чрез тези багрила се откриват 

девитализираните епителни клетки на конюнктивата и роговицата. Началните промени 

се доказват в зоната на кондензиране /евапурация/ на слъзния филм, която отговаря на 

интерпалпебралното пространство. Чувството за очен дискомфорт при болните 

със SS може да е засилено от следните съпътстващи причини: 

 Запушване на жлезите на Meibomi при използване на очни капки или 

лубриканти с повишен вискозитет. В тези случаи симптомите на "сухото 

око" се влошават въпреки лечението. 

 Преумора на очите и нарушена рефракция. 
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 Блефароспазъм или неконтролирано мигане при повишена 

рефлекторна локална стимулация. 

 Увреждане на муцин-продуциращите клетки при други съпътстващи 

заболявания - pemphigoid, синдром на Steven-Johnson. 

 Лечение с ксероиндуциращи медикаменти. 

 Депресия. 

 

Ксерофталмията при SS е един от ранните симптоми, който се открива при 

преобладаваща част от болните - 91% /N. Pavlidis/, 96% /Blosh/, 87% /Shearn/, 100% /A. 

Kelly/. Проучването върху очните симптоми при 65 болни с първичен SS в 

българската популация установи ксерофталмия в 100% от случаите /наши данни/. 

Честотата на KCS, потвърдена от офталмолог, е 92%, съотв. 100% /К. Asmussen и 

A. Kelly/; 80% /Shearn/, 71% /Whally/. 

Ксерофталмията е ранен симптом на болестта и не бива да бъде 

подценявана. Намалената слъзна секреция определя  необходимостта от  ранна 

консултация със специалист, навременно лечение и контролиране в интервал от три 

до шест   месеца.   Нелекуваните   очни   прояви   могат   да   доведат   до необратими 

усложнения, включително и слепота. 

 

ПРОЯВИ ОТ УСТНАТА КУХИНА 

Ксеростомията е другият основен симптом на SS. Естествените функции на 

слюнката са свързани с физиологията на тъканите в устната кухина и запазване на 

оралната хомеостаза. Постоянният ток на слюнка /500-1500 ml/24 h/ и компонентите в 

нея подпомагат дъвкателния процес, пренасят вкусовите дразнители към 

рецепторите, осигуряват високи антибактериални качества и имат буфериращо, 

разреждащо и очистващо действие. 

Промените в количеството и качеството на слюнката могат да се представят 

като чувство за жажда и необходимост от чест прием на течности /особено при 

хранене и говорене/, нощен дискомфорт в устната кухина, парене по краищата на езика, 

променен вкус /дисгеузия/, болки при дъвкане и говорене /стоматодиния/. Характерни са 

ускореното развитие на множествени кариеси с циркулярна локализация и ранната 

адентия. При изследване на устната кухина се установява суха бледа лигавица, атрофия 

на филиформените палили и нацепване на езика. Може да се открие уголемяване на 
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подезичните, подчелюстните и паротидните слюнчени жлези. Под френулума на езика 

се открива оскъдно количество гъста слюнка, която е с променен цвят при инфекция. 

Съпътстващата орална кандидоза се представя като еритемна форма или ангуларен 

хейлит.  

 Ксеростомията може да бъде обективизирана посредством измерване на 

слюнчената секреция. Измерването се извършва на гладно между 9 и 11 ч 

преди обед. Слюнката се събира в специален градуиран съд. Количество  

под 1,5 ml за 15 минути подкрепя наличието на хипосаливация.  

Намалението на слюнчената секреция може да бъде преходно или  

обусловено от други причинипсихогенно, ксероиндуциращи медикаменти,   

ендокринни   заболявания.   За   доказване   на   промените в слюнчените жлези се 

извършват следните изследвания: 

 Сиалография на паротидните жлези, при която се откриват ектазии на 

дуктусите. Тези промени са специфични за SS.  

  Сцинтиграфия  с  99mТс  пертехнетат,  която  представя  редуцирано 

хомогенно фиксиране на радиомаркера в големите слюнчени жлези.  

 Биопсично изследване на малки слюнчени жлези от долна устна за 

откриване на огнищна лимфоплазмоцитна инфилтрация с focus score ≥ 1 

/Daniels и съавт./. 

При увеличение на слюнчените жлези е необходимо да бъдат изключени следните 

заболявания: 

 Саркоидоза, амилоидоза 

 Бактериални инфекции /вкл. гонококова и сифилис/; вирусни инфекции 

/инфекциозна мононуклеоза, епидемичен паротит/ 

 Туберкулоза, актиномикоза, хистоплазмоза, трахома 

 Хиперлипидемии /тип IV и V/ 

 Тумори - обичайно унилатерално, кисти /тумор на Warthin/, епителни тумори 

/аденом, аденокарцином/, лимфоми, смесени тумори на слюнчените жлези 

 Злоупотреба с алкохол, чернодробна цироза, хроничен панкреатит 

 HIV-инфекция. 
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Ксеростомията при SS е симптом, който се установява при 100% от болните 

/Kelly/, 87% /Shearn/, 100% /Whaley/, и в 89,2% в българската популация по наши 

данни. 

Тежките форми на ксеростомия - с адентия и кандидоза, зачестяват при 

продължителност на заболяването над 5 год. Необходимо е да се започне  лечение в 

ранните стадии на болестта, което да бъде съгласувано със стоматолог и ревматолог. 

Изолираното уголемяване на паротидните жлези може да е едностранно или 

двустранно, болезнено или безсимптомно, рецидивиращо или с постоянен характер 

/установено при 53,8% от нашите болни/. В редки случаи се наблюдават локално 

зачервяване и затопляне, които са белези на вторична инфекция. При натиск от отвора 

на слюнчените канали изтича гъст секрет с променен цвят и мирис. 

При плътни паротидни жлези - с хомогенна или нодуларна структура, е 

необходимо да се изключи злокачествен процес (солиден тумор, лимфом). 

 

СИСТЕМНИ ПРОЯВИ ПРИ ПЪРВИЧЕН СИНДРОМ НА SJÖGREN 

Системните /извънжлезни/ прояви при болните с първичен SS обичайно са 

умерено тежки или протичат субклинично. На табл. 9 е представена честотата на 

извънжлезните прояви при първичен SS /по Н. Moutsopoulos/ и резултатите от нашето 

проучване при 65 болни.  

 

Таблица 9. Системни прояви при първичен SS 

/по Н. Moutsopoulos и наши данни/ 

Клинична проява Честота, % 

(H. 

Moutsopoulo

s) 

Честота, % 

(наши данни) 

Артралгии/артрит 60-70 70,7 

Синдром на Raynaud 35-40 67,6 

Лимфаденопатия 15-20    

локализирана  23,07 
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генерализирана  7,69 

малигнена 

лимфопролиферация 

 3,07 

Васкулит 5-10 9,23 

Прояви от дихателната 

система 

10-20 26,3 

Прояви от отделителната 

система 

5-10 11,62 

Прояви от чернодробно-

жлъчната система 

5-10 5,45 

Периферна невропатия 12-15 12,9 

Миозит 1-2 1,53 

 
При българската популация данните се отнасят само за кожен васкулит 

Прояви от ставите и мускулите. В 60-70% от болните с първичен SS се 

регистрират епизоди на артрит или артралгии - 70,7% по наши данни. В някои случаи 

ставните прояви може да предшестват сухотата на лигавиците - 15,38% за 

българската популация. Ставното ангажиране се представя с артралгии, сутрешна 

скованост, бързопреходен артрит, рядко хроничен полиартрит, артропатия тип Jaccoud 

/Maini/. Преимуществено се ангажират малките стави на ръцете - 92,45%,  глезенните стави 

- 83,01% и коленните  стави  -  79,24%  /данни  за българската популация/. За разлика 

от ревматоидния артрит рентгеновото изследване на засегнатите стави не открива 

ерозивни промени /Tsampoulas и съавт./. Извънжлезните прояви при първичен SS са 

представени на табл. 10.  

Таблица 10. Извънжлезни прояви при първичен SS /по R.I. Fox/ 

Дихателна система Хоничен бронхит вследствие на сухота на 

лигавицата на горен и долен респираторен  

тракт 

лимфоцитен интерстициален пневмонит 

псевдолимфом с нодуларни инфилтрати 
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лимфом 

плеврални изливи 

пулмонална хипертония  

Стомашно-чревни 

прояви 

дисфагия, асоциирана с ксеростомия 

атрофичен гастрит 

чернодробно засягане, включително билиарна 

цироза  

и склерозиращ холангит 

Кожни и други 

лигавични прояви 

хиперглобулинемична пурпура 

(нетромбоцитопенична) 

феномен на Raynaud 

васкулит 

вагинална сухота 

Неврологични, 

мускулни и 

ендокринни 

прояви 

периферна невропатия - симетрично засягане 

на ръце и/или стъпала 

множествен мононеврит 

миалгии 

тиреоидит 

Хематологични 

прояви 

анемия, неутропения,  

тромбоцитопения 

ангиобластна лимфаденопатия 

псевдолимфом 

лимфом и миелом 

Бъбречни прояви 

 

тубулоинтерстициален нефрит 

гломерулонефрит (при липса на автоантитела 

към DNA) 

смесена криоглобулинемия с гломерулонефрит 

обструктивна нефропатия, дължаща се на 
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уголемени околоаортни лимфни възли 

лимфом 

васкулит на бъбречни артерии 

амилоидоза 

 

Част от пациентите съобщават за мускулни болки. Сравнително рядко се 

доказват повишени стойности на мускулно свързаните ензими /под 5%, R.I. Fox/. 

Биопсичното изследване открива лимфоцитни инфилтрати при некроза на малък брой 

миоцити. Тежък миозит с прогресираща мускулна слабост, отклонения в ензимната 

констелация и некрози се наблюдават в единични случаи /Н. М. Moutsopoulos, 1982 г.; 

A. Kraus, 1994 г./. Анамнеза за мускулна слабост дадоха 3,07% от нашите болни. 

Повишение на мускулно-свързаните ензими регистрирахме в 1,53% от случаите. 

Феномен на Raynaud. Феноменът на Raynaud се установява при 45-60% от 

болните с първичен SS /Bloch, 1965 г., Shearn, 1971 г., Scopouli, 1990 г., Н. Markusse, 

1992 г./, 67,69% - по наши данни. Обичайно се наблюдават непълни форми на болестта. 

При тежките случаи се открива съпътстваща криоглобулинемия. 

В част   от   болните   съдовите   прояви   предшестват   сухотата   на 

лигавиците /25% в проучената от нас група/. Нерядко се регистрират спонтанни 

ремисии /34,09% в българската популация/.  

При болните със съпътстващ феномен на Raynaud се регистрира повишена 

честота на системни /извънжлезни/ прояви /A. Kraus, 1992 г./. Ние установихме 

честота на артралгии в 81,8%; неврологични прояви - 52,27%; кожен васкулит - 

34,09%; лимфаденопатия - 27,27%. 

В 5%  от  болните  със  синдрома  на  Raynaud  се   установява васкулит на 

артерии от малък и среден калибър. Засягането се представя като палпируема пурпура, 

livedo reticularis, уртикария, кожни улцерации, множествен мононеврит. 

Системният васкулит при SS дава прояви от страна на бъбреците, белите 

дробове, стомашно-чревния тракт, нервната система /Tsokos и съавт., Alexander/. 

Установяват се два хистологични типа васкулитни лезии в зависимост от вида на 

инфилтриращите клетки: а/ мононуклеарен и б/ неутрофилен тип. Последният се 
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асоциира с хипергамаглобулинемия, повишен титър на RF, автоантитела към Ro /SS-

А/ антиген и понижение на серумния комплемент. 

Tsokos и съавт., предлагат следната класификация на васкулитите: 

I. Васкулити на малките съдове: 

1 . Хиперсензитивен левкоцитокластичен тип 

2. Лимфоцитен тип. 

II. Васкулити на съдовете от среден калибър: 

 а/ остър   некротизиращ,   който   наподобява   васкулита   при   нодозен 

полиартериит, но без образуване на аневризми; 

 б/ съдови промени по типа на endarteriitis obliterans. 

Различни форми на кожен васкулит се регистрираха при 9,23% от проучените 

болни в българската популация спрямо N. Pavlidis - 21%, Mauthorpe -10%. Кожен 

васкулит се наблюдава по-често при продължителност на болестта над 5 год. - средно 

7,8 год. за нашата страна. 

При пациентите  с  първичен  SS може да  се  развие 

хипергамаглобулинемична пурпура с локализация предимно върху долните 

крайници. В ранните стадии се откриват множествени петехии. Лезиите 

оздравяват с остатъчни пигментации. 

При някои болни със SS се установява erythema annulare, която е локализирана 

обичайно на лицето или торса /Teramoto и съавт./. 

 

ЗАСЯГАНЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Засягането на екзокринните жлези в горните дихателни пътища причинява 

сухота на носната и трахеобронхиалната лигавица. Пациентите се оплакват от суха 

кашлица /67,6% от нашите болни/ или диспнея /24,6%/, които прояви са обусловени 

от ксеротрахея, интерстициална белодробна болест или обструкция на дихателните 

пътища. 

Интерстициалната белодробна болест се развива често при първичен SS. При 

рентгеновото изследване на белите дробове се откриват засенчвания в интерстициума 

при над 50% от пациентите /M. Uhe, 1995 г., наши данни - 67,6%/. 
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При компютърно сканиране с висока разделителна способност се 

доказват перибронхиални меки засенчвания - тип "матово стъкло" при 70% от 

болните. Трансбронхиалната биопсия открива лимфоцитни инфилтрати в 

интерстициума и в субмукозния слой на големите и малки дихателни пътища. 

Н. С. Cain, Lopez и Amade установяват следните асоциирани с болестта 

респираторни прояви: суха кашлица; обструктивна болест; белодробен 

псевдолимфом и интерстициална белодробна болест, която в единични случаи 

може да прогресира до тежка белодробна фиброза с респираторна недостатъчност. 

При функционално изследване на дишането се получават противоречиви 

резултати. Някои автори съобщават за умерено тежка вентилаторна недостатъчност 

при доминираща обструкция - 50% от болните /S. Brahim, I. Siegal/. Установява се 

също редукция на дифузионния капацитет при развитие на интерстициален 

пневмотит /P. Oxholm/. Нашите проучвания установиха при 26,3% от болните 

лекостепенни отклонения във VC, при 18,42% отклонения във FEVi и при 15,78% 

снижение на коефициента на Tiffneau. 

При SS фиброзиращ алвеолит се развива в единични случаи. Обичайно се касае 

за вторични форми на болестта с белодробно засягане.  Лимфоцитната 

инфилтрация в субмукозата на големите и малки бронхи се разпостранява    към    

алвеолите, уврежда се алвеоло-капилярната мембрана и се редуцира  дифузионния 

капацитет /DLCO/. 

Особена проява на белодробното засягане при синдрома на SS е 

развитието на пулмонална хипертензия. В патогенезата на увреждането се предполага 

участието на автоантитела към URNP и dsDNA антигени. Образуваните антитела 

контролират експресията на адхезионни молекули ICAM-1 и ELAM-1 върху 

ендотелните клетки на белодробната артерия /Т. Okawa/. 

Ангажиране на плеврата с развитие на изливи се наблюдава по-често при 

вторичните форми на болестта /системен еритематоден лупус, ревматоиден артрит/. 

При усложняване на болестта с развитие на лимфом може да се открият крайхилусна 

лимфаденопатия или нодуларни засенчвания в паренхима. 

Болните с първичен SS показват повишена честота на инфекции на долните 

дихателни пътища. Тези усложнения са обусловени от вискозния секрет и механичната 

обструкция на малките дихателни пътища. 

 

ЗАСЯГАНЕ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 
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Отделителната система се засяга при около 10% от болните с първичен SS /Talal и 

Kassa/. Най-честият тип бъбречно увреждане е интерстициалната болест. При пациентите се 

установява хипостенурия, хипокалиемия, глюкозурия, хиперхлоремична ацидоза. 

Дисталният тип бъбречна тубулна ацидоза /20-40% от болните/ може да протече 

скрито или да се изяви с рецидивиращи бъбречни колики и хипокалиемична мускулна 

слабост. При нелекувана тубулна ацидоза се образуват конкременти. В единични случаи се 

развиват нефрокалциноза и бъбречна недостатъчност, Рецидивиращите бъбречни колики 

може да предшестват с години изявата на "сухия" синдром /Е. Erikson/. При някои болни се 

развива проксимален тип бъбречна тубулна ацидоза и синдром на Fanconi. Изнесени са 

съобщения за синдром на Barter, с хипокалиемични   парастезии,   повишено   

серумно   ниво   на   ренина   и хипералдостеронизъм.     Наблюдаван     е също синдром     

на   Gitelmann - хипокалиемия, метаболитна ацидоза, хипермагнезиемия, хиперкалциемия 

и хипермагнезиеурия. При пункционна бъбречна биопсия се намират лимфоцитна 

инфилтрация в интерстициума и дегенеративни промени в епителните клетки на тубулите. 

Протеинурията обичайно остава под 3,5 g/24 ч. Развитието на интерстициален нефрит 

разширява диференциалната диагноза с  широк  кръг болести, които засягат тубулите и 

интерстициума. Често се открива увреждане от медикаменти – антибиотици и 

нестероидни противовъзпалителни средства. 

Развитието на гломерулонефрит при SS показва хистологична 

принадлежност към мембранозен или мембранопролиферативен тип. Преобладават 

случаите на асоцииране с друго основно заболяване: SLE, васкулит, 

криоглобулинемия, амилоидоза /R. I. Fox/. 

Проучванията върху честотата на засягане на отделителната система при 

първичен SS показват противоречиви данни. Всеки изследовател е оценявал 

ангажирането на бъбреците по собствени критерии, поради което резултатите варират 

от 5% при К. Asmussen, 15% - Н. Moutsopoulos, 38% при N. Pavlidis. Ние установихме 

хипостенурия при 13,9% от болните, протеинурия под 3,5 g/24 h - при  11,62%, 

бъбречни конкременти - при 34,88% от пациентите. 

При болните с първичен SS е описан интерстициален цистит /Van de 

Merve/. Касае се за небактериално възпаление на пикочния мехур, което се изявява 

с полакиурия, никтурия, супрапубисна и перианална болка. Биопсичното 

изследване на пикочния мехур открива изразена инфилтрация на мукозния и 
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субмукозен слой с CD4+ лимфоцити. В късните стадии на болестта може да се 

развие фиброза на детрузора /Harrington и съавт./. 

 

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА 

Болните с първичен SS често се оплакват от дисфагия, която се дължи на 

сухотата на фаринкса и хранопровода. При някои пациенти се развива рефлукс-

езофагит поради регургитация на стомашен сок, недостатъчно неутрализиране, тежък 

дефицит на слюнка. 

Биопсичното   изследване   на  стомаха  открива  повишена  честота  на 

хроничен атрофичен гастрит /P. Collin и съавт. - 25%/, наши данни 25,58% 

спрямо контролната група - 4%. Установява се също понижение на серумния 

пепсиноген, повишение на гастрина и на vit. В12. 

Биопсичното изследване на стомаха може да открие в ранен стадий развитието 

на не-Ходжкинови лимфоми. При болните с първичен SS е повишена честота на 

т.нар. MALT лимфоми /mucosa-associated lymphoid tissue/. 

Изследването на екзокринната панкреасна функция регистрира 

незадоволителен отговор към секретин и панкреозимин. Развитието на хроничен 

панкреатит се съпътства от синдром на малабсорбция. При някои болни  се  

установяват антитела  срещу  епителните  клетки  на панкреасните канали, но не и 

срещу островния апарат /D. Ambrosi и сътр/. Остър панкреатит се развива в 

единични случаи. Повишението на серумната амилаза /1,53% - наши данни/ може да 

бъде обусловено от паралелно увреждане на панкреаса и  слюнчените жлези. 

 Клинични и/или биохимични данни за чернодробно засягане се 

наблюдават при 5-10% от болните с първичен SS. Физикални и ехографски данни за 

хепатомегалия се установяват при  28% от пациентите /Н. Moutsopoulos/ и в 30,90% при 

нашето проучване. Отклоненияе в чернодробните ензими /до три пъти над нормата/ се 

откриват в 25-33% /Н. Moutsopoulos/, 27%  /М.  Lindgren/, за българската популация  

- 25,45%.  Значимо повишените стойности на ензимите налагат да се изключи 

вирусен хепатит и медикаментозно увреждане /НСПВС, цитостатици/. При малка 

част от болните се откриват антимитохондриални антитела /АМА/ под 10%, като 

в диференциалната диагноза трябва да се обсъди възможността и за първична 

билиарна цироза. Между 50 и 80% от болните с първична билиарна цироза /ПБЦ/ 

развиват "sicca" прояви /М. S. Prott,J и съавт./. Биопсичното изследване на  
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слюнчените жлези установява лимфоцитна инфилтрация, което предполага общи 

патогенетични механизми с първичния SS. При ПБЦ се установяват по-често 

автоантитела срещу Sm- и Jo-антигени, докато при първичен SS се доказват 

автоантитела срещу Ro /SS-A/ и La /SS-B/ антигени. 

Болните със SS съобщават още за учестена дефекация и кашави изпражнения 

/10,7% в нашето проучване/, които прояви имат комплексна генеза -функционална 

недостатъчност на панкреаса, дисфункция на автономната нервна система, чревна 

дисбактериоза, съпътстващ синдром на фибромиалгия. 

 

НЕВРОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ 

От неврологичните симптоми при първичен SS преобладават периферната 

сензорна и сензорномоторна полиневропатия, които са обусловени от васкулит на v. 

nervorum /18,46% при проучените от нас болни/. Наблюдават се също множествен 

мононеврит, сензорна ганглиопатия, синдром на карпалния канал. 

Краниалната невропатия засяга следните нерви: п. Opticus и n. trigeminus -9,23%, 

n. facialis 1,53%, n. fibularis 4,61% /наши данни/. Интерес представлява 

засягането на п. statoacusticus, което регистрирахме при 6,15% от болните. Към 

проявите от ЦНС се отнасят също: огнищната неврологична симптоматика, 

хемипаркинсонизъм, асептичен менингит, астазия-абазия /P. LafforgueJ/, 

епилептични припадъци, трансверзален миелит, подостра демиелинизираща 

полирадикулопатия, лимфоцитарен хипофизит, исхемична хориоидопатия. В серума на 

някои болни се откриват антиневронни антитела, които са отговорни за 

демиелизацията на нервните влакна. При пациенти с исхемична невропатия на 

n. opticus се установяват повишени нива на aCL-антитела от IgM-изотип /D. Rosier/.  

Отклоненията  в  психичната  сфера  се  представят  с  неврозоподобни  маски, 

конгнитивни нарушения или дементни прояви. 

Дисфункцията на автономната нервна система може да се изяви с flush, 

ортостатична хипотония, сегментна хиперхидроза. Регистрират се също променливи 

стойности на артериалното налягане с ортостатизми и промени в сърдечната честота 

/A. P. Andonopoulos/. 

Данните в литературата относно честотата на неврологично засягане са 

противоречиви: 2-5% /Н. Moutsopoulos/; 41% /Andonopoulos и съавт./, 15% /Whaley/, 

43% /наши данни/. 
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ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ 

Пациентките с първичен  SS съобщават за диспареуния и генитален 

пруритус. Установени са следните данни: 

 1. Атрофията на външните полови органи и качествата на цервикалния 

мукус при болните корелират с възрастта и началото на менопаузата. 

2. Фертилността   при   пациентки   с   първичен   SS   не   се   различава 

сигнификантно от здравите контроли. 

 3. Биопсичното изследване на вагиналната лигавица при изразена 

субективна      симптоматика      открива      периваскуларна      лимфоцитна 

инфилтрация. 

Нашето проучване при 63 жени с първичен SS установи диспареуния в 44,44%  

спрямо Scopouli - 40%, Caprielli - 41%. Генитален пруритус се регистрира в 23% от 

случаите. Значим проблем при пациентките е съпътстващата вагинална кандидоза - 

53,9% по наши данни. 

 

АВТОИМУННА ТИРЕОИДНА БОЛЕСТ 

При част от болните с първичен синдром на Sjögren се откриват антитела 

срещу тиреоглобулин и/или тиреоидна пероксидаза /М. Ramos -30%, В. Perez - 24%, 

24,13% - наши данни/. 

Хормоналните изследвания при клинично еутиреоидни пациенти откриват 

латентни отклонения във функцията на щитовидната жлеза /М. Ramos -30%, В. Perez - 

6%/. Хипертиреоидизъм се установи при 3,76% от нашите болни. С лабораторна 

констелация за хипотиреоидизъм се представиха 3,76% от проучената група. 

Нерядко се наблюдава асоцииране на първичния SS с тиреоидит на Hashimoto. 

Обсъжда се ролята на общи генетични фактори - DR3  антиген, както и 

участието на сходни патогенетични механизми. 

При болните с първичен SS се доказва още понижена функция на 

хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос. 

В последните години нарастна интересът към хормона пролактин, който 

се секретира от предния дял на хипофизата. Пролактинът участва в  

процесите на клетъчния и хуморалния имунен отговор. Ефектите на 

пролактина се осъществяват посредством пролактинови рецептори,  
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които са разположени върху повърхността на лимфоцитите, моноцитите и NK 

клетките. Хиперпролактинемията се асоциира с изразена активност на автоимунното 

заболяване /Garcia-Carrasco 7%, наши данни - 8,57%/.  Повишените нива на 

пролактина стимулират  пролиферацията на лимфомни клетки и участват в 

процесите на онкогенеза /Н. J. Haga, 1999 г./. 

 

СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА 

Броят на проучванията относно засягането на сърдечно-съдовата система 

при първичен SS е ограничен. М. Goungyisi и съавт. осъществяват ехокардиографско 

изследване при 64 болни, но не установяват корелация между клиничните прояви на 

болестта и резултатите от функционалното изследване. Регистрира се диастолна 

дисфункция на лявата камера, повишено налягане в a. pulmonalis и хиперехогенен 

перикард. Резултатите са трудни за интерпретиране поради съпътстващи заболявания при 

голяма част от пациентите - артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, 

хронични пулмопатии и др. Ангажиране на миокарда, перикарда и на клапния 

апарат се наблюдава по-често при вторичните форми на болестта /SLE, склеродермия, 

RA/. 

 

ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНА БОЛЕСТ 

При пациентите с първичен SS съществува 44 пъти по-висок риск за 

развитие на лимфом спрямо останалата популация. Този риск е изразен при 

болните с моноклонален тип криоглобулинемия, повишение на CD4+ клетки, 

моноклонални имуноглобулини или свободни леки вериги в кръвта и урината. 

Развитие на не-Ходжкинови лимфоми при първичен SS се регистрира в 4-8% от 

случаите, докато при вторичните форми /RA/ не надвишава 1,56%. Преобладават част 

от лимфомите  произхождат от В-клетките, експресират моноклонален 

имуноглобулин /IgMK/ и показват ниска степен на малигненост. Особено място 

заемат MALT лимфомите с предпочитана локализация в стомаха. 

През 1967 г. N. Talal съобщава за пет болни с първичен SS, при които е 

наблюдавал   лимфоцитна   пролиферация   с   ангажиране   на   слъзните жлези,  

слюнчените жлези и вътрешните органи. 

Установената хиперплазия се различава от обичайната при SS, но не показва 

хистологични белези за малигненост. Предложен е терминът "псевдолимфом", който е 
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използван при случаи с инфилтриране от CD4+ клетки на жлезите и вътрешните 

органи. Терминът псевдолимфом не се употребява през последните години поради 

включване на противоречиви понятия в него.  

Към рисковите фактори за развитие на лимфом се отнасят: 

A.. Вирусни      инфекции:      Epstein-Barr      вирус,      Human      T-cell 

leukemia/lymphoma virus type I - HTLV-I, представители на групата Herpes- 

virus и др. 

Б. Хромозомни аберации - транслокациите t /14:18/ и t /11:14/, които променят 

позицията на гена bcl-2. Bcl-2 контролира процесите на апоптоза и участва в имунните 

реакции и автоимунитета. Изброените мутации се установяват при 20-30% от болните с 

едроклетъчен тип лимфом и MALT лимфоми. Обсъжда се ролята на туморния ген-

супресор Р53, който се открива в 50% от болните с лимфоми. 

 B. Ролята на предходно или съпътстващо лечение с цитостатици относно 

индуциране на тумори се запазва. При 27,3% от болните с първичен SS, които са 

развили лимфом, се установява предшестващо лечение с цитостатици /N. Talal/. 

Към прогностично неблагоприятните фактори за развитието на лимфоми се отнасят: 

1. Клинични фактори: 

  трайно увеличение на паротидните жлези (обичайно билатерално); 

  спленомегалия; 

  генерализирана лимфаденопатия; 

  продължителен субфебрилитет; 

  системни прояви, периферна невропатия и кожен васкулит /N. Talal, Т. Soussi/. 

Малигнената лимфопролиферация се развива обичайно от 7 до 10 

години след началото на сухия синдром. Рискът от лимфом е особено  изразен 

при болни с терапевтично облъчване на паротидните жлези.  

2. Биологични фактори: 

Към малигнена лимфопролиферация насочват следните хематологични и 

серологични отклонения:  

 персистираща анемия  

 лимфопения  
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 моноклонален Ig /основно М-тип/ 

 леки вериги в серума и урината 

 моноклонална смесена криоглобулинемия 

 понижение на IgM в серума 

 негативиране на автоантителата срещу Ro /SS-A/ и La /SS-B/ антигени, както и 

на ревматоидните фактори. 

 персистиращо повишение на β2-микроглобулинът 

Злокачественият лимфопролиферативен процес ангажира най-често 

слюнчените жлези /паротидните/, белите дробове и храносмилателната система. 

Относно хистологичния тип на лимфомите преобладават 

лимфоплазмоцитен, лимфоплазмоцитоиден и имунобластен тип. През 1987 г. Isaacson 

и Wright въвеждат термина MALT лимфом - тъканен лимфом, който е свързан с 

лигавиците и е локализиран в стомаха. 

В следващите години MALT лимфоми са открити в белите дробове, 

слюнчените жлези, тънките черва, дебелото черво. Доказва се инфилтриране 

на жлезния епител от малки лимфоидни клетки с налобено ядро и добре обособена 

цитоплазма, MALT лимфомите се характеризират с ниска степен на малигненост. 

При локализация в стомаха се установява повишена честота на съпътстваща 

инфекция с Helicobacter pylori. 

Относно честотата на лимфопролиферативни нарушения се съобщават следните 

данни: лимфаденопатия - 20% /A. Kelly/; 25% /Manthorpe/; 21% /N. Pavlidis/; 23,07% 

/наши данни/. Трансформиране на болестта в лимфом се регистрира в 3% /A. Kelly/, 8% 

/Н. Mouthsopoulos/; 3,07% /наши данни/, като болните бяха проследени за 5-годишен 

период. 

 

СИНДРОМ НА SJÖGREN ПРИ МЪЖЕ 

Данните    в    литературата    относно    първичния    SS    при    мъже    са 

противоречиви поради ограничения брой проучвания. При болните от мъжкия пол се 

наблюдават следните особености:  

 1. Повишена честота на неврологично засягане, което се асоциира с 

автоантитела срещу Ro /SS-A/ антиген. 

2. Развитие на феномен на Raynaud при давност на болестта над 5 год. 
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3. Повишена честота на ангажиране на панкреаса - 33%. Обсъжда се ролята на 

съпътстващи фактори - алкохол, диетични грешки, медикаменти. 

 4.  Болестта се усложнява с развитие на лимфом в около 10% от болните 

спрямо 4-8% при женския пол /R. Molina/. 

Други проучвания не установяват статистически достоверна разлика в клиничната 

картина и имунологичните отклонения между двата пола /Аnауа и съавт., A. S. Ahmed 

и съавт./. 

 

АЛЕРГИЧНИ ПРОЯВИ ПРИ ПЪРВИЧЕН СИНДРОМ НА SJÖGREN 

При болните с първичен SS се установява повишена честота на алергични 

прояви /Fukui, 1991 г., Н. Takahashi, 1996 г., G. Stalenheim, 1997 г./. Алергичните реакции 

могат да се представят като уртикария, макуло-папулозен обрив, едем на Quincke, астма, 

контактен дерматит. При проследяване на 50 болни с първичен SS ние 

регистрирахме алергични прояви в 84,61% от случаите. Двете основни групи 

алергени включваха НСПВС - 23,6% и антибиотици - 43,5%. Регистрираха се също 

алергични реакции към Aspirin, Analgin, сулфонамиди, дезинфектанти и оцветителите 

на протезния материал. 

При болните с първичен SS се наблюдава повишена честота на нежелани реакции 

към солите на златото, D-penicillamin и Salazopyrine. Тези реакции са от имунен тип и 

показват асоцииране с определени HLA антигени /HLA-DR2, HLA-DR3/. 

 

ЛАБОРАТОРНИ ПРОМЕНИ. ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ 

В хода на болестта при пациентите с първичен SS се установяват следните 

лабораторни отклонения - табл. 11 /по Н. Moutsopoulos и Н. Markusse/. 

 

Таблица 11. Лабораторни отклонения при първичен SS 

/Н. Moutsopoulos и сътр/) 

Показател Честота в % 

Анемия (Hb < 100 g/l) 21 

Левкопения (Leu < 3500/mm3) 6 

Тромбоцитопения (Thr < 100 000/mm3) 2 



 46 

СУЕ > 25 mm/h 61 

C-реактивен протеин (> 8 mg/l) 6 

Криоглобулинемия 28 

ANA (> 1:80)* 92 

RF (1:40)** 61 

анти-Ro (SS-A) автоантитела 57 

анти-La (SS-B) автоантитела 38 

анти-Sm автоантитела 2 

*Hep-2 клетъчен субстрат; ** Latex-аглутинация 

 

Умерена или лекостепенна нормоцитна анемия се установява често при болните с 

първичен SS. Анемията има комплексен произход и рядко представлява терапевтичен 

проблем. Ние установихме стойности на Нb < 100 g/1 в 20% от болните, N. Pavlidis - 7%, 

Shearn - 36%, Vanselow - 25%. 

Преходна левкопения  под  3×10
9
 /l   се  открива  при  6%  от пациентите /Н. 

Moutsopoulos/; под 4×10
9
 /l   - 33% /М. Linstow/, 42% /N. Marckusse/, 32% /Bloch/, 25% 

/Shearn/, 33,8% /наши данни/. Механизмите за възникване на левкопения остават 

недостатъчно изяснени. Обсъжда се нарушена матурация  на  белия  кръвен  ред  в  

костния  мозък, участието   на   антитела   срещу  левкоцитите,   повишена секвестрация   в 

слезката,  супресия   на  костния   мозък  от  цитостатици,   антималарици, радиация. 

Рядко се наблюдава тромбоцитопения под 150 ×10
9
 /l   - 4% /Н. Markusse/; 2% /Н. 

Moutsopoulos/, 5% /A. Isenberg/, 1,53% /при нашето проучване/. Тромбоцитопенията 

се свързва с продукция на антитромбоцитни автоантитела, повишено разрушаване в 

слезката, медикаментозна супресия на костния мозък и при трансформиране на болестта 

в лимфом. 

Към биологичните показатели на активност, които могат да бъдат повлияни от 

съпътстващи инфекции или други заболявания, се регистрират ускорена СУЕ и 

повишен CRP: Н. Moutsopoulos съотв. -  61% и 6%; Н. Markusse - 72% и 0%; за 

българската популация - 72,3% и 4, 12%. 



 47 

Регистрира се различна честота на серологичните отклонения  при отделните 

проучвания, което зависи от използваните методики. Резултатите при изследване на 

автоантителата са представени на табл. 12. 

 

Таблица 12. Автоантитела при първичен SS 

Автоантитела Българска 

популация 

Честота, % 

Великобритания, A. 

Isenberg 

Честота, % 

1. ANA>1:40 79,81 61 

2. ds DNA 12,3 10,8 

3. Ro 52,3 41 

4. La 16,92 37 

5. Sm 1,53 5 

6. RNP 9,23 10 

7. RF 97,06 - 

 

 Повишени aCL антитела се откриха при 61,5% от болните в българската 

популация: aCL-IgG изотип - 19,23%; IgM изотип - 42,3%. 

Антикардиолипиновите антитела не корелират с артериални и/или венозни тромбози, 

хабитуални аборти, тромбоцитопения, мигрена, неврологични симптоми или с други 

прояви на антифосфолипиден синдром. 

Характерно е, че болните с автоантитела срещу Ro /SS-A/ антиген показват 

достоверно повишена честота на прояви от дихателната, храносмилателната и 

нервната система. Носителството на антитела срещу Ro /SS-A/ антиген корелира 

още с изразени  и мун о л оги чни  откл он ения :  по виш ен  ти гър  н а  AN A ,  

хипергамаглобулинемия и високи серумни нива на IgG. 

Носителство на автоантитела срещу Ro /SS-A/ антиген се доказва при 52,3% от 

болните в българската популация спрямо 50% Manthorpe - Дания; 66% - D. den 

Hold, Холандия, 41% - Isenberg, Великобритания. Носителство на анти-La /SS-B/ 

антитела показват 16,92% от нашите болни срещу 20% - A. Kelly, 37% - A. Isenberg. 

Позитивиране на IgM-RF /Waaler-Rose/ се открива при 96,7% от проучените 
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пациенти в България спрямо 96% - Гусева, Русия. Серумните имуноглобулини, СЗ, С4 

и ЦИК показват разнопосочни отклонения при отделните проучвания. 

При болните с първичен SS се установяват многообразни имунологични 

отклонения. Част от тях корелират с определени клинични прояви, а други показват 

динамика при проследяването и налагат ревизиране на диагнозата. Доказват се 

също автоантитела, които остават в ролята на съпътстващ имунен феномен. 

 

ДИАГНОЗА 

ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ 

Ксерофталмията е клинично значим симптом, който се открива при повечето 

пациенти със SS. Усещането за сухота в очите е твърде субективно и може да бъде 

обусловено от различни фактори-температура и влажност на въздуха, фармакологични 

средства, контактни лещи. 

Изследването на офталмологичните прояви при SS включва тестове за доказване 

на редуцираната слъзна секреция и промените в качествата на слъзния филм, 

нарушенията в целостта на повърхностния епител на конюнктивата и роговицата - т. 

нар. KCS. 

Тест на Schirmer. Тестът на Schirmer е относително евтин и е удобен за 

практиката. Осъществява се посредством стандартизирани тест-лентички от 

филтърна хартия с дължина 35 mm, ширина 5 mm и прегънат край от 5 mm. Лентичката 

се поставя в долния форникс на окото на границата между средната и латерална трета. 

Клепачите се затварят и резултатът се отчита след 5 минути. При овлажняване на 

лентичката под 5 mm тестът се приема за положителен. При здрави лица 

намокрената част от лентичката обичайно е над 10 mm. 

Тестът на Schirmer може да се осъществи след локална анестезия или след 

стимулиране на слъзната секреция. Двете модификации са показали незадоволителна 

чувствителност и не са утвърдени в практиката. 

Вместо с филтърна хартия пробата може да се извърши с конец /памучна 

нишка/, който се поставя във форникса на долния клепач. Тази атрактивна 

разновидност причинява по-слабо дразнене на окото, отколкото филтърната хартия. 

Резултатът се отчита след 15 s. Получените данни не подкрепят достатъчна 

достоверност на тази модификация на теста на Schirmer. 

Тестове с витално оцветяване. Проба с Rose-Bengal /RB/. Бенгалското розово е 

анилиново багрило, което оцветява девитализираните епителни клетки на 
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конюнктивата и роговицата. Пробата се осъществява чрез накапване на 10 μg /1 

капка/ от 1% разтвор на RB в долния форникс на всяко око. Пациентът примигва 

неколкократно до равномерното разпределение на багрилото. Изследването се 

извършва с лампа с процеп. Промените по конюнктивата варират от единични 

точки в интерпалпебралната зона при леките случаи на KCS до дифузни промени при 

тежко засягане. 

През 1969 г. Van Bijsterveld въвежда скала за оценяване промените при витално 

оцветяване с RB. Максималната оценка е 9, като стойности на теста ≥4 се приемат за 

патологични /чувствителност 58-95% и специфичност 96 до 100%-R.L. Farris/. 

Тестът с витално обагряне може да се осъществи с Lissosime green /1%/, който 

притежава идентични обагрящи свойства като RB, но има по-слабо дразнещо действие. 

За изследване на конюнктивата и роговицата може да бъде използван 1 % разтвор 

на Fluorescein. Пробата се осъществява чрез поставяне на 1 капка от разтвора в двете 

очи. Обагрянето на булбарната конюнктива в долните две трети е характерно за KCS 

при SS. 

Време на разкъсване на слъзния филм /break-up time, BUT/. Този тест 

оценява стабилността на слъзния филм. Осъществява се чрез накапване в очите на 1% 

на Fluorescein, след което пациентът примигва до разпределение на багрилото. 

Прегледът се извършва с лампа с процеп. Отчита се времето между последното мигане 

и появата на първото тъмно петно. За норма се приемат стойности над 10s /М. В. 

Согеn/. 

Стабилността на слъзния филм се влияе от различни фактори, 

/включително багрилото Fluoresceir/ и намалява с възрастта. 

Цитология на конюнктивата. Цитологично-импресионно изследване на 

конюнктивата се осъществява за оценяване структурата на епителните клетки. 

Материалът се получава под целулозо-ацетатна импресия посредством стъклена 

пръчка с последващо микроскопско изследване. При болните със SS се открива 

редуциране броя на бокаловидните клетки. Методът се използва предимно за 

диагноза на vit. А дефицит, очен pemphigoid, синдром на Steven-Johnson. При SS 

може да допълни основните офталмологични тестове. 

При SS се установяват също намалени стойности на лизозима и 

лактоферина в слъзната течност, повишен осмоларитет, променено мукозно 

съдържание /гликопротеини/ и други отклонения. Резултатите от тестовете не са 
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еднозначни при всички болни, поради което тестовете не са включени в критериите 

за диагноза /табл. 13/.. 

 

Таблица 13. Сензитивност и специфичност на различни тестове за 

диагноза на KCS /no N. Nom/ 

Тест Сензитивност % Специфичност % 

Schirmer I (без 

анестезия/ 

75 76 

BUT 84 45 

Rose-Bengal 64 85 

Lactoferin 72 62 

 

На табл. 14 са представени тестовете, които са използвани от различни автори за 

оценка на офталмологичните прояви при SS. 

Биопсия на слъзните жлези е осъществена за първи път от Homma през 1986 г. 

Установените патохистологични промени са сходни с находката в слюнчените жлези. 

Методът не е намерил приложение поради трудната техника, съпътстващите рискове и 

възможността за оценка на екзокринопатията посредством биопсия на малките 

слюнчени жлези. 

 

Таблица 14. Тестове-критерии за оценка на 

 офталмологичното участие при SS 

Автор Критерии за офталмологично участие 

Fox и съавт. (1986 

г.) 

 

 

Homma и съавт. 

(1986 г.) 

1. Schirmer тест < 9 mm/5 min и 

2. Патологични промени с Rose-Bengal и/или 

Fluorescein 

3. Патологични промени с Fluorescein 

1. Субективна сухота в очите и 

2. KCS: 
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Scopouli и съавт. 

(1986 г.) 

 

 

 

Manthorpe и 

съавт. (1986 г.) 

 

Daniels и съавт. 

(1987 г.) 

 - патологичен тест с Rose-Bengal или 

 - патологичен тест с Fluorescein и/или 

 - Schirmer тест < 10 mm/5 min 

3. Биопсия на слъзни жлези  

с focus score 1/4 mm2 жлезна тъкан 

1. Субективна ксерофталмия и 

2. Schirmer тест  5 mm/5 min и/или 

3. Патологичен тест с Rose-Bengal 

 два от следните критерии: 

1. Schirmer тест  10 mm/5 min 

2. Break-up time  10s 

3. Патологични резултати с Rose-Bengal 

1. Патологичен тест с Rose-Bengal и 

2. Break-up time <10 s 

3. Schirmer тест < 5 mm/5 min 

 

Многообразието на използваните тестове показва, че няма тест с достатъчно 

висока сензитивност и специфичност, който да бъде утвърден като единствен за 

диагноза на офталмологичните прояви при SS. 

Промени в устната кухина. Оралните компоненти са неделима част от 

диагностичните критерии на SS. За откриване на промените в слюнчените жлези се 

използват клинични, радиологични, хистопатологични и биохимични методи. 

Биопсичното изследване на малки слюнчени жлези от долна устна доказва 

наличието на фокален сиалоаденит. Сцинтиграфията на паротидните жлези 

открива характерни анатомични промени. В последните години ехографията и 

магнитнорезонансната томография също се използват за изследване на слюнчените 

жлези при SS. Функционалният им капацитет се оценява чрез количествено 

измерване на слюнчената секреция и сцинтиграфия на големите слюнчени жлези 

със стимулация на слюнчената секреция. Биохимичният и имунологичният   анализ   

на   слюнка   може   да   допълни   основните тестове. 
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Биопсично изследване на малки слюнчени жлези от долна устна. 

Посредством биопсия могат да се изследват паротидните и малките слюнчени 

жлези. Установените патохистологични промени са сходни. Биопсичното изследване от 

долна устна е свързано с по-малко рискове, поради което се предпочита. 

Откриването на focus score ≥1 /≥ 50 лимфоцита/ /4 mm
2
 жлезна тъкан/ е прието 

като морфологичен критерий за диагнозата SS. Сензитивността на метода 

достига 40-79%, а специфичността 50% /G. Lindahl/. Може да се осъществи и 

имунохистологично изследване на слюнчените жлези, което показва висока 

специфичност при това заболяване. Установява се повишен брой  плазматични 

клетки, които съдържат IgG и IgM. В слюнчените жлези на здрави преобладават 

плазмоцитите, които съдържат IgA /de Wilde/. 

Биопсично изследване на слюнчените жлези при SS е осъществено за първи път от 

Caiman и Reifman - 1966 г.; Cifarelli - 1966 г. Патогномонично за болестта е откриването на 

огнищен сиалоденит. За коректна focus score оценка е необходимо да бъдат спазени 

следните изисквания: 

а/  материалът да бъде взет от клинично нормална лигавица. 

б/ да съдържа между 5 и 10 слюнчени жлези. 

в/ да бъде оценен съобразно скалата на Daniels, 1986 г. - т.е. focus score ≥  l/4mm
2
 

жлезна тъкан. 

Сиалография. Тя се отнася към радиологичните методи за изследване на 

анатомичните промени в слюнчените жлези. При SS сиалограмата се отличава с дилатация 

на главните канали на паротидните жлези, атрофия на периферните каналчета и 

задържане на контрастно вещество в дисталните отдели на жлезите. Използването на 

контрастни вещества с липиди може да обективизира промените в около 94-97% от 

случаите /Gonzales/, но повишава риска от развитие на хронично грануломатозно 

възпаление /задържане на контраст в жлезите/. В последните години се използват 

водноразтворими контрастни вещества с минимален риск от възпаление. Диагностичната 

стойност на сиалографията с водно-контрастни вещества показва чувствителност 72-

84% /С. Vitali и съавт./. 

Сцинтиграфия на слюнчените жлези. Сцинтиграфията с m 99 пертехнетат 

определя функционалния капацитет на паротидните и субмандибуларните слюнчени 

жлези. Измерва се излъчването на радиомаркера в устната кухина в продължение на 

60 min след i.v. приложение. Резултатът се регистрира с гама-сцинтилационна камера. 

Сцинтиграфското изследване представя степента и характера на фиксиране на 
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радионуклеида в големите слюнчени жлези. Методът притежава по-висока 

сензитивност спрямо сиалографията, но е с по-ниска специфичност. Сходни промени 

се откриват и при значим брой други заболявания /банални възпалителни 

процеси на жлезите, амилоидоза, дислипидемии/. 

Ехография на слюнчените жлези. Касае се за лесен за изпълнение, неинвазивен 

и достъпен метод за оценяване на промените в слюнчените жлези метод. Броят на 

съобщенията в литературата нараства. Методът се характеризира с относително 

невисока специфичност и сензитивност 69-88% /Н. Kawamura и съавт/. 

Магнитнорезонансна томография. Тя допълва неинвазивните методи за 

изследване на слюнчените жлези при SS. Откриват се нехомогенни петнисти или 

нодуларни промени в структурата на паротидните жлези. Налице е позитивна 

корелация между степента на промените в жлезите и проявите от устната кухина. 

Сиалометрия. Определянето на количеството продуцирана слюнка е достъпен 

и неинвазивен метод за функционална оценка на слюнчените жлези. Може да се 

изследва тоталната слюнчена секреция или сепарираната секреция за всяка 

паротидна жлеза. Слюнчената секреция може да се определи още след дъвкателна или 

вкусова стимулация - т.нар. стимулирана слюнчена секреция. Слюнката се събира в 

определен съд, чрез задържане на гъбичка в устната кухина /метод на Saxon/ или 

разделно от всеки слюнчен канал при отворена уста /чаша на Carlson-Crittenden/. 

Измерването на нестимулираната /базална/ слюнчена секреция е метод, който 

най-добре корелира с ксеростомията, но не е достатъчно добре стандартизиран. 

Намаление на базалната слюнчена секреция се наблюдава при саркоидоза, лечение с 

антихолинергични медикаменти, депресия, възрастово - специално при женския пол. 

Сепарираната слюнчена секреция след вкусовата стимулация дава оценка, 

която е в пряка зависимост от функциониращата жлезна тъкан. 

На табл.  15  са представени  методите, които се използват за доказване 

на слюнчения компонент при SS. 

 

Таблица 15. Тестове, които са използвани от различни автори  

за оценка на оралните прояви на болестта 

Автор Критерии 

Fox и съавт. (1986 г.) 1. Субективна ксеростомия 
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Homma и съавт. (1986 

г.) 

 

 

 

Scopouli и съавт. (1986 

г.) 

 

 

Mauthorpe и съавт. 

(1986 г.) 

 

 

Daniels и съавт. (1987 

г.) 

2. Стимулирана паротидна слюнчена секреция  

1,5 ml/3 min и 

3. Биопсия от малки слюнчени жлези (БМСЖ):  

2/4 mm2 жлезна тъкан 

1. Субективна ксеростомия и 

2. Паротидна сиалография или 

3. БМСЖ focus score > 1/4 mm2 

 два от следните критерии: 

1. Субективна ксеростомия 

2. Промени в паротидните жлези 

3. БМСЖ focus score > 3/10 лоба 

 два от следните: 

1. Нестимулирана слюнчена секреция  

 1,5 ml/15 min 

2. Патологична сцинтиграфия на слюнчените 

жлези 

3. БМСЖ focus score > 1/4 mm2 жлезна тъкан 

БМСЖ focus score > 1/4 mm2 жлезна тъкан 

 

Изследването след стимулация показва големи индивидуални колебания и зависи от 

вида на стимулаторите /лимонена киселина, холинергични средства/. Характерно е, че 

дъвкателната стимулация повлиява хипосаливацията, която е обусловена от 

парасимпатиколитици /напр. атропин/, но не повлиява хипосаливацията от 

невролептици. Приложението на някои медикаменти за лечение на артериална 

хипертензия, сърдечна недостатъчност и астма също може да доведе до ксеростомия при 

част от болните. 

 

ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ 
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SS е заболяване с неизвестна етиология и сложна автоимунна патогенеза. 

Клинично се представя с участието на всички екзокринни жлези. Многообразните 

локални и системни прояви поставят проблеми пред лекари от различни специалности. 

Диагнозата не може да бъде потвърдена с ограничен брой тестове. Това обяснява 

съществуването на голям брой диагностични   критерии. Бяха изработени нови критерии от 

/Европейско-Американска работна група 2000/2001 г./, които са приложими от 

клиницистите, за научни изследвания и епидемиологични проучвания. 

Недостатъците на прилаганите досега критерии са обусловени от следните 

причини:  

1. Незадоволителна колаборация между отделните специалисти. 

2. Изолирано  оценяване  състоянието на слъзните и  на слюнчените 

жлези. 

3. Отсъствие на диспансерно проследяване на болните. 

4. Недостатъчно    внимание    върху    медикаментозно    индуцираната 

ксеростомия. 

Прилагането на диагностичните тестове в ежедневието предполага тестовете да не 

бъдат скъпи и да са лесни за изпълнение. 

Най-широко използваните групи диагностични критерии са следните: 

Копенхагенски критерии. Създадени са през 1975-1976 г. Включват два или 

повече патологични теста за самостоятелна оценка на слъзните и слюнчените жлези. 

 

Фиг. 4. Копенхагенски критерии 

Ксеростомия  Ксерофталмия 

Поне два 

патологични 

теста 

 Поне два патологични теста 

1. Ниска НССС 

2. Фокален 

сиалоденит 

3. Патологична 

Първичен SS 1. Патологичен Schirmer-тест 

2. Патологичен BUT 

3. Патологичен RB тест 
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сцинтиграфия на 

слюнчените 

жлези 

НССС - нестимулирана слюнчена секреция 

 

Всеки тест се осъществява под лекарски контрол при добре дефинирани 

референтни стойности. Копенхагенските критерии са изработени от експерти 

клиницисти, включват минимум два обективни теста за доказване на промените в 

слюнчените и слъзните жлези и са приложими при пушачи. В последните няколко години 

се откри, че при болните със SS /бивши или настоящи пушачи/ са налице следните 

особености спрямо болните, които не пушат: 

1. Установява се по-ниска focus score оценка. 

2. Автоантителата срещу Ro (SS-A) и La (SS-B) по-често са негативни. 

3. Установените различия зависят от броя на изпушените цигари. 

4.  Отклоненията     се     запазват години     след     преустановяване     на 

тютюнопушенето. 

5.  Корелацията между посочените отклонения /focus score, автоантитела/ и останалите 

диагностични тестове е несигнификантна. 

Недостатъците на Копенхагенските критерии са свързани с невъзможност 

за рутинно използване на сцинтиграфията /скъп метод/ и достатъчна компетентност при 

разчитане на резултатите от изотопното изследване. 

Японски критерии /1984 г., 1997 г./. Публикувани са за първи път в Япония през 

1984 г., а през 1997 г. са ревизирани. 

 

Фиг. 5. Японски критерии II /1997 г./ 

 Фокален 

сиалоденит 

 

   

Или два теста от 

следните групи: 

Сиалография или патологична ССС,  

или патологична сцинтиграфия 
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 Schirmer-тест I (без анестезия) 

тест с RВ или 

Schirmer тест I и тест с Fluorescein 

   

 Позитивни анти-Ro (SS-A) и/или 

позитивни анти-La (SS-B) антитела 

ССС - стимулирана слюнчена секреция 

Японските    критерии    извеждат   със самостоятелно значение    за диагнозата   

фокалният  сиалоаденит   или приемат позитивност   на   два   теста   от посочените на 

фиг.   10. Критериите могат да се прилагат при пушачи.  Недостатък е 

включването на ССС, която се влияе от различни фактори.  Фалшивоположителен   

фокален   сиалоаденит   се   открива   при   20%   от здравите лица /F. В. Vivinq/. 

Гръцките критерии са публикувани през 1986 г. и включват следните тестове 

/фиг. 6/: 

 

Фиг. 6. Гръцки критерии /1986 г./ 

 Фокален 

сиалоаденит 

 

   

Или два теста от 

следните групи: 

Ксерофталмия и патологичен Schirmer тест 

I  

и патологичен тест с Rose-Bengal 

   

 Предходни или настоящи промени  

в едната/двете паротидни жлези 

   

 Ксеростомия и патологична ССС 
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Гръцките критерии не включват скъпи диагностични тестове, но са неприложими 

при пушачи. Като недостатък се приема използването на орални тестове със стимулация. 

Критериите не са подходящи за епидемиологични проучвания и при случаи, 

когато е отказано биопсично изследване. 

Калифорнийските критерии /изветни още като San Diego/ са създадени 

през 1986 г. /фиг. 7/. 

Фиг. 7. Калифорнийски критерии /1986 г./ 

 

1. Фокален сиалоаденит 

   

2. Субективна 

ксеростомия  

 4. Два патологични очни теста:  

Schirmer I тест и RB тест 

   

3. Патологична ССС и 

НССС (чаша на 

Lashley)  

 5. IgM-RF>1:64 или ANA>160 

или анти-SS-A Ат, или анти-SS-B 

Ат  

 

Калифорнийските критерии изискват да бъдат изпълнени поне пет критерия 

сумарно от всяка група. Тези критерии се базират на субективни симптоми, не могат да 

се прилагат при пушачи, включват тестове със стимулация и не са подходящи за 

епидемиологични проучвания /оценка на Европейската експертна среща върху 

синдрома на Sjögren, 2000 г./. 

Европейски критерии. Утвърдени са след консенсус на работна среща през 

1988/1989 г. Първите Европейски критерии са публикувани през 1993 г., а следващите - 

през 1996 г. 

Европейски критерии - 1993, 1996 г. 

1.  Очни симптоми. Наличие на положителен отговор на поне един от  

следните три въпроса: 

 Имали ли сте ежедневно постоянна сухота в очите за повече от три месеца? 

 Имали ли  сте рецидивиращо дразнене  в  очите  като  попадане  на 

песъчинки в тях? 
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 Използвали ли сте изкуствени сълзи повече от три пъти дневно? 

2.  Симптоми от устната кухина. Наличие на положителен отговор на 

поне един от следните въпроси: 

 Имали ли сте чувство за сухота в устата в продължение на повече от три 

месеца? 

 Имали ли сте рецидивиращ или постоянен оток на слюнчените жлези? О 

Пиете ли често течности по време на хранене, за да овлажнявате приеманата 

храна? 

3.  Очни признаци. Наличие на поне един положителен признак от  

следните два: 

 положителен тест на Schirmer /≤ 5 mm за 5 min/. 

 индекс ≥ 4 по методиката на Van Bijusterveld при изследване с RB. 

4. Признаци от слюнчените жлези. Наличие на поне един положителен 

от следните три теста: 

 сцинтиграфия на слюнчените жлези. 

 паротидна сиалография. 

 нестимулирано отделяне на слюнка под 1 ,5 ml за 15 минути. 

5.  Хистологични промени с focus score ≥  1  при биопсия на малки 

слюнчени жлези /focus score е англомерат с над 50 мононуклеарни клетки/. Индексът се 

определя като брой фокуси/ 4 mm
2
 жлезна тъкан. 

6.  Автоантитела към Ro /SS-A/ и/или La /SS-В/-антигени, RF или ANA. 

 

При изпълнени 4 от 6 критерия диагнозата първичен SS е сигурна, а при три 

критерия - вероятна. 

Критериите от 1993 г. са допълнени с IgM-RF >1:64 и ANA ≥ 1:160. 

Валидността на Schirmer-теста е ограничена обаче след 60-годишна възраст. 

Предимство на Европейските критерии е възможността за строг подбор на 

болните, което ги прави подходящи за научни проучвания. Използват се базални 

тестове за оценка на слюнчената и слъзната секреция. Недостатък е, че са включени 

субективни симптоми за сухота на лигавиците, не могат да се прилагат при пушачи 

/недостоверни резултати относно focus score и автоантителата/, предложен е само по 

един функционален тест за всяка от екзокринните жлези. 
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Японските критерии са публикувани през 2000 г. Те са предложени след оценка на 

сензитивността и специфичността на субективните симптоми и функционалните тестове 

при 893 болни с първичен SS /Европейските критерии са на база 447 болни и 246 здрави 

контроли/. 

Японски критерии III /2000 г/ 

Оценка на оралните компоненти 

 

Субективно: Степен на       Норма 

 промените 

Оплаквания  0-3            0 

Обективно: 

Общ оглед  0-3           0 

Сцинтиграфия  0-3            0 

Сиалография  0-3           0 

ССС - дъвкане  0-1             >10 ml/10 min 

ССС - Saxon-             0-1              >2 g/2 min 

тест 

Оценка на очните компоненти 

 

Субективно:  Степен на    Норма 

   промените 

Оплаквания   0-3       0 

Обективно:   

Общ оглед      0-3       0 

Schirmer I-тест        mm/5 min   >5 mm/5 min  

Rose-Bengal   0-9   0-2 (!) 

Fluorescein-   ???   ??? 

тест 

Оценка на хистологичните и лабораторни отклонения 

Патохистология:  биопсия от    слъзна           

       слюнчена/                 жлеза 

Chisholm-   Степен 0-4                       Норма: 0-2 

Mason 
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Серология: 

анти-SS-A отр./пол. Норма: отр. 

авто Ат 

анти-SS-B отр./пол. Норма: отр. 

авто Ат 

 

При Японските критерии заслужават внимание следните особености: 

 Субективните симптоми и резултатите от обективните изследвания се 

оценяват по съответни скали /степени/. 

 Въведен е тестът на Saxon. 

 Налице е различие в референтните стойности на RB теста /0-2/ спрямо нормата 

в другите страни /0-3/. 

Проучванията   в   Япония    потвърждават   високата   сензитивност   и 

специфичност на focus score >l/4 mm
2
 и наличието на автоантитела срещу La /SS-B/ 

антиген. Сиалографията е оценена като достатъчно специфичен метод за доказване на 

промените в слюнчените жлези За засягане на очите се изискват два позитивни теста, 

като тестът на Schirmer е задължителен. 

Предимствата на Японските критерии са следните: 

 Създадени са върху данните от обективни тестове и изискват поне два 

патологични резултата - отделно за слюнчените и слъзните жлези  /изключение 

прави сиалографията/. 

 Подходящи са при пушачи и при пациенти, които отказват биопсично 

изследване. 

 Базирани са върху значим брой случаи. 

 

През 2000/2001 г. се създаде нова работна група за ревизиране критериите за 

диагнозата SS. Групата включва лекари клиницисти от САЩ и Европа. Новата 

работна група предлага следните изисквания за диагнозата на първичните форми на 

болестта: 

1. Да бъдат изпълнени поне 4 от 6 критерия /Европейски критерии/. 

2. Задължително да присъства focus score  1. 
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3. Да бъдат взети предвид изключващите критерии /т.е. наличие на  

друго заболяване/. 

Становището на Американо-Европейска /US-EU/ работна група /2001 г./ относно 

вторичните форми на болестта е следното: 

1. Да бъдат изпълнени критериите за друго СЗСТ. 

2. Позитивност на т. I или т. II /US-EU работни критерии/. 

3. Позитивност на два пункта от т. III, IV или V /US-EU работни 

критерии/. 

4. Изключване     на     медикаментозно     индуцирана     функционална 

недостатъчност на слюнчените жлези. 

US-EU работна група предлага следните критерии за диагноза: 

 I. Офталмологични прояви - положителен отговор на поне един от 

следните въпроси: 

1. Имате ли ежедневно сухота в устата, която да персистира повече от  

три месеца? 

2. Имате ли повтарящо се усещане за "песъчинки" и боцкане в очите? 

3. Използвате ли изкуствени сълзи > 3 пъти дневно? 

II. Симптоми от устната кухина - положителен отговор на поне един от 

следните въпроси: 

1. Имате ли ежедневно усещане за сухота в устата, което продължава 

три или повече месеца? 

2. Имате ли персистиращо или рецидивиращо подуване на слюнчените 

жлези като възрастен? 

3. Често ли пиете течности по време на хранене? 

III. Обективизиране на засягането на очите посредством следните 

тестове: 

1. Schirmer I-тест (без анестезия и със затворени очи) и/или 

2. Промени при RB тест. 

IV. Биопсично изследване на малки слюнчени жлези с focus score >1. 

V. Обективизиране на засягането на слюнчените жлези чрез поне 

един положителен тест от следните: 

1. Нестимулирана слюнчена секреция. 

2. Сцинтиграфия на слюнчените жлези. 
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3. Сиалография. 

VI.  Позитивни автоантитела срещу SS-A или SS-B антигени. 

Критерии, които изключват диагнозата: 

1. Състояния след лъчетерапия на главата и шията. 

2. Хепатит С-вирусна инфекция. 

3. СПИН. 

4. Предлимфомни състояния. 

5. Саркоидоза. 

6. Реакция на отхвърляне на трансплантата. 

7. Лечение с антихолинергични средства. 

Предимствата и недостатъците на последните критерии, предложени от US-EU 

работна група подлежат на клинична оценка. 

Създаването на критерии за диагноза трябва да бъде съобразено със следните 

препоръки /European experts meeting on Sjögren's syndrome, Rome, November, 2000/: 

1.  Критериите да се базират на резултати от обективните методи на  

изследване. 

2. Да   се   оценяват   като   равностойни   отклоненията   в   оралните   и 

офталмологичните тестове. 

3. Да се има предвид минало/настоящо тютюнопушене. 

4. Да е уточнена съпътстващата медикация. 

5. Критериите за диагноза да се приемат от всички специалисти, т.е. да  

са общовалидни. 

6. С оглед ранната диагноза на SS да се подобри образованието в  

университетите и да се създадат повече центрове за тези болни. 

Разликите между диагностичните и класификационните критерии са следните: 

1. Диагностичните критерии включват субективните симптоми, които 

позволяват на клинициста да постави диагноза SS /сигурен или вероятен/ и да проследи 

болния при диспансерни условия /т.е. дават възможност за по-голяма гъвкавост/. 

2. Класификационните критерии осъществяват прецизен подбор на 

пациенти с възможност за включване в научни проучвания. С такава цел са създадени 

Европейските критерии, които се базират на резултатите от 11 клинични центъра. 

Европейските критерии са сравнени с други групи критерии /Копенхагенски, 

Калифорнийски, Гръцки, Японски I и др./. Статистическият анализ е потвърдил 

високата сензитивност и специфичност на Европейските критерии. 
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Въпросът за връзката между тютюнопушенето, биопсичната находка и 

автоантителата към Ro /SS-A/ и La /SS-B/ остава открит. Болните, които никога не 

са пушили, имат честота на фокален сиалоаденит 63% срещу 37% при болните пушачи 

/Manthorpe, 2000 г./. Съществува корелация между focus score и броя на изпушените 

цигари. Обсъждат се следните хипотези: 

1. Тютюнът упражнява локален противовъзпалителен ефект 

чрез неизвестни към момента механизми /Manthorpe, 2000 г./. 

2. Тютюнопушенето   може   да   повиши   нивото   на   тиоцианатите   в 

слюнката,   както   и   да   редуцира   някои   провъзпалителни   цитокини   в 

гингивите и слюнчените жлези. При пушачите се активира Р53  

тумор-супресорен   ген.   Р53   нормално   се   намира  в  лигавицата на устната  кухина. 

Възможно  е  Р53  да се  активира и  в  слюнчените жлези,  като  оказва 

инхибиращ ефект върху процесите на възпаление /Manthorpe, 2000 г./. 

 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

Диагнозата на SS започва с индентифициране на основните симптоми, които 

насочват към това заболяване. Диференциалната диагноза на SS включва анализ на 

най-честите причини за ксеростомия и ксерофталмия. 

 

КСЕРОСТОМИЯ 

Усещането на пациентите за сухота в устата е твърде субективно и може да бъде 

обусловено от различни причини /Н. Moutsopoulos/:  

I. Временно ограничена функция на слюнчените жлези 

1. Лечение с медикаменти за кратък период /антихистамини/ 

2. Вирусни инфекции /паротит/ 

3. Дехидратация /термични травми, диабет/ 

4. Психогенни състояния /депресия/ 

II. Хронична хипофункция на слюнчените жлези  

А. Хрониолечение с медикаменти - ксероиндуктори  

1. Антидепресанти /Amitriptyline/ 

2. Невролептици /Phenothiazine, Lithium/ 

3. Парасимпатиколитици /антипаркинсонови средства/ 

4. Антихипертензивни медикаменти /Clonidin, -блокери, диуретици/ 
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 III. Хронични заболявания 

1. Саркоидоза 

2. HIV или хепатит С-вирусна инфекция 

3. Първична или вторична амилоидоза 

4. Облъчване с терапевтична цел на главата и шията 

5. Заболявания на ЦНС  /myasthenia gravis, sclerosis multiplex/  

6. Реакция на отхвърляне на трансплантата 

7. Депресия 

8. Аномалии или липса на слюнчени жлези 

Слюнчените   жлези   могат   да   бъдат   увеличени   едностранно   или 

двустранно, като показват промени в плътността си. 

Причини за увеличението на слюнчените жлези  

Обичайно едностранно: 

 Първични неоплазми на слюнчените жлези  

 Бактериални инфекции  

 Хроничен сиалоденит  

Обичайно двустранно: 

 Вирусни   инфекции   /паротит,   грип,   други   вируси   -   Epstein-Barr, 

Coxsackie A, Cytomegalovurus/ 

 Лимфоми 

 Саркоидоза или туберкулоза 

 Сиалоаденози /асоциирани със захарен диабет, хиперлипопротеинемия-тип V, 

първична билиарна цироза, анорексия / булимия, хроничен панкреатит, акромегалия, 

хипотиреоидизъм, гонадна хипофункция/. 

Увеличението и уплътнението на слюнчените жлези може да бъде обусловено 

от други основни заболявания и се наблюдава значимо по-рядко спрямо 

ксеростомията. Увеличението на паротидните /no-рядко на субмандибуларните/ жлези 

при SS се характеризира с епизодичност и продължителност от няколко седмици до 

месеци. Подуването на жлезите обичайно е двустранно. При SS и саркоидоза 

увеличените слюнчени жлези са уплътнени и ненапрегнати при палпация. При 

сиалоаденози /диабет, хипотиреоидизъм и др./ не се установява уплътнение, а 

функцията е запазена. Биопсичното изследване дава възможност за уточняване на 

диагнозата. 
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В клиничен аспект заболяванията, които най-често се представят с промени в 

слюнчените жлези и изискват диференциална диагноза със SS, са следните: 

Саркоидоза. Касае се за системен грануломатозен процес, при който може да 

се засегнат и паротидните жлези. Тези форми на болестта са известни като синдром 

на Löffgren. Откриването на медиастинална и крайхилусна лимфаденопатия налага да 

се извърши биопсично изследване на увеличените слюнчени жлези. 

Патохистологично се откриват характерните за саркоидоза епителноклетъчни 

грануломи, без белези на казеификация. Грануломите са разположени в паренхима на 

жлезите и около кръвоносните съдове /R. Е. Marx/. Изолираното засягане на 

слюнчените жлези при саркоидоза е известно като синдром на Haerford. 

Амилоидоза. Възпалителните ставни заболявания /RA, анкилозиращ 

спондилартрит, псориатичен артрит и др./ може да се усложнят с развитието на 

системната AL-амилоидоза. В клиничните прояви на амилоидозата се включва и 

двустранно увеличение на паротидните жлези. 

Хепатит С. Хроничният хепатит тип С нерядко се представя с двустранно 

увеличение на слюнчените жлези, а при биопсия се открива фокален сиалоденит с 

focus score < 1. Разширените изследвания /биохимични, хепатитни маркери, анти-

Ro/La автоантитела и чернодробната биопсия/ позволяват да се постави правилна 

диагноза. Хепатит С-вирусната инфекция се асоциира с ксеростомия и 

ксерофталмия в около 67% от случаите /Н. Verbaan/. 

За ксеростомия, ксерофталмия и увеличени паротидни жлези съобщават 

в анамнезата си HIV-инфектирани пациенти. Диференциалнодиагностично са 

налице определени разлики спрямо SS /табл. 16/. 

 

Таблица 16. Диференциална диагноза между  

HIV инфектирани пациенти и първичен SS 

 HIV-инфектирани 

пациенти 

Първичен SS 

1. Пол Мъже Жени 

2. Анти-Ro (SS-A) - + 

3. Анти-La (SS-A) - + 

4. Лимфоцитна   
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инфилтрация в 

слюнчените жлези 

CD8 позитивни клетки CD4 позитивни 

клетки 

5. HLA-антигени HLA-DR5 HLA-B8 

6. ANA + + 

 

Асоциираните с HIV инфекция Sjögren-подобни промени се отличават със 

следните особености: 

1. Ниска честота на ксерофталмия 

2. Слабо изразена ксеростомия 

3. Системни прояви: 

 лимфоцитна интерстициална пневмония; 

 лимфоцитен хепатит, гастрит и неврит; 

 лимфоцитен асептичен менингит. 

Допълнителни данни, които насочват към HIV инфекция: 

1. Възраст под 40 год. 

2. Мъжки пол 

3. Хомосексуални  /бисексуални/,  промискуитетни  връзки  или други 

високорискови групи /наркомани, болни на хемодиализа/ 

4. Генерализирана или цервикална лимфаденопатия 

5. Негативен тест за автоантитела 

6. CD8+клетки в инфилтратите при биопсично изследване. 

 

ОЧНИ СИМПТОМИ 

Пациентите не винаги имат усещане за сухота в очите, но може да съобщят за 

други симптоми - боцкане и чувство за песъчинки, зачервяване или фотофобия. Тестът 

на Schirmer доказва редуцирана слъзна секреция /норма - над 5 mm за 5 минути/. 

Допълнително се изследват клепачите за затваряне и мигателна функция, а 

чувствителността на корнеята се оценява с памучна нишка. 

Локалното приложение на Fluorescein 1% открива точковидни промени или 

други находки върху повърхността на роговицата. Оцветяването с RB доказва 

девитализираните епителни клетки на конюнктивата. 
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Останалите методи за диагноза /биохимични и имунологични/ се прилагат 

no-рядко. Те включват анализ на слъзния осмоларитет, лизоцима и лактоферина, 

имуноглобулини G, А и М. 

Причините за ксерофталмия са многообразни. Най-честите от тях са представени 

на табл. 17. 

Таблица 17. Причини за ксерофталмия /по Н. М. Marcusse/ 

Промени в слъзния филм 

Дефицит на 

мукусния слой 

(редуциране на 

бокаловидните 

клетки) 

възпаление: синдром на Stevens-Johnson, 

pemphigoid, хроничен конюнктивит 

токсичност: медикаменти, хиповитаминоза А 

Дефицит на водния 

слой  

(редуциране 

функцията  

на слъзните жлези) 

възпаление: SS 

вродени малформации или отсъствие на слъзни 

жлези 

травма 

неврологични заболявания 

възрастово (постменопаузално) 

Дефицит на 

липидния слой 

хроничен блефарит 

вродена липса или малформации 

възрастово (постменопаузално) 

Нарушена функция 

на клепачите и 

разпределение на 

слъзния филм 

абнормалитети в мигането 

symblepharon, pterygium 

нервно-мускулни заболявания 

Промени в 

повърхността  

на корнеята 

след анестезия 

клетъчна дезинтеграция 
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Значим брой медикаменти могат да намалят секрецията на слюнчените и 

слъзните жлези. Част от тях са следните:  

 Холинергични антагонисти 

- атропин 

- невролептици, антидепресанти, антипаркинсонови средства 

 Инхибитори на освобождаването на ацетилхолин 

- ботулинов токсин тип А 

 Катехоламини - агонисти и антагонисти 

A. Агонисти на α1-адренорецепторите 

- Naphazolin 

- Oxymetazoline 

- Adrafinil, Modalinil 

- Amphetamine 

B. Агонисти на α2-адренорецепторите и имидазоловите рецептори 

- α-methyldopa 

- Clonidine 

- Guanfacine 

- Monoxidine 

C. Симпатикомиметици с индиректен ефект 

- Ephedrine 

D. Антагонисти на α1-адренорецепторите /или α1-блокиращ ефект/ 

- Prazosine 

- Dihydroergotoxine 

- Bulfomedil 

Е. Антагонисти на β-адренергичните рецептори /или β-блокиращ ефект/ 

- Propranolol 

             -  Oxprenolol 

- Acebutolol 

- Atenolol 

- Sotalol 

- Cardevilol 

 Симпатиколитици с предимно централно действие 

- Reserpine 



 70 

 Антиулцерозни 

- Sucralfate 

- Famotidine 

 Противовъзпалителни /нестероидни/ 

- Diclofenac 

- Ibuprofene 

- Ketorolac thromethamin 

 Противовъзпалителни /стероиди/ 

- Beclometasone 

- Triamcinolone 

 Противотуморни средства, имуносупресори и антибиотици 

- Busulfan 

- Griseofulvine 

- цитокини /IFN-α2, IL-2/ 

 Vit. А и ретиноиди 

- третиноиди 

- Acitretine 

- Adapalene 

 Vit. D и аналози 

- Calcitriol - l,25-(OH)2-vit. D3 /високи дози/ 

- Calcium carbonicum 

 Консерванти в колири 

- Benzalkonium chlorid 

 Антидепресанти с ефект основно върху норадреналина 

- Desipramine, Trimipramine, Mianserine, Mitrazapine 

 Антиаритмици 

- Disopyramide 

- Propaf enone 

- Amiodarone 

- Sotalol 

- Carbamazepine 

- Diltiazem 

- Digoxine, Digitoxine 
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 Диуретици 

- Acetazolamide 

- Furosemide, Bumetamide, Piretamide 

- Hydrochlorthiazide 

- Amiloride, Triamterene 

 Аналгетици 

- Codeine, Pholcodine, Fentanyl, Methadone, Oxycodone, Tramadol, Penthidine 

 Антихистамини 

- Dimenhydrinate, Dilphenhydramine, Imipramine, Clomipramine 

 Антидепресанти 

- трициклични: Amitriptyline, Nortriptyline 

- инхибитори на моноаминооксидазата: Iproniazide, Moclobemide 

- с ефект върху серотонина: Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine /доза- 

зависим ефект/ 

- нормотимици - Lithium 

 Антипаркинсонови средства 

- Levodopa + Carbidopa 

 Бензодиазепини и анксиолитици 

- Diazepam, Bromazepam, Lorazepam, Oxazepam 

- хипнотици: Nitrazepam, Estazolam, Loprazolam 

- антиепилептици: Clonazepam 

 Миорелаксанти 

 Baclofene 

 Токсини, адюванти: 

- никотин 

- extasy /90% от пациентите/ 

- канабис 
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МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЛНИТЕ СЪС  

СИНДРОМ НА SJÖGREN - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО МУ 

 

1. Диагноза, диференциална диагноза, лечение и профилактика на синдром 

на Sjögren - възможности и подходи 

Съвременното разбиране за мениджмънт на болестта изисква интегрирано 

обезпечаване на профилактика, диагностика, терапия, рехабилитация и проследяване 

по време на цялото й протичане. 

Съществен етап от администрирането на заболяването е поставянето на ранна и 

точна диагноза - след появата на първите симптоми на заболяването. На пръв поглед 

поставянето на диагнозата синдром на Sjögren е лесно и е необходимо едва ли не 

само анамнеза и/или клиничен преглед. 

От друга страна, трябва да се има предвид, че веднъж поставена, такава 

диагноза може да насочи болния в русло, което да носи след себе си редица 

последствия при невярна диагноза /например, при хипердиагностициране/. 

Тези болни винаги вървят "напред" с тази диагноза. На практика това ги лишава 

от последващо задълбочено изследване от други специалисти, тъй като самата 

диагноза синдром на Sjögren винаги   "натежава".  

При изследваните от нас болни се оказа, че много често пръв и 

единствен симптом на заболяването е сухотата в устата. Отсъствието на  с други 

оплаквания изпраща болния при стоматолог, който не винаги мисли за това 

заболяване. Обичайно  диагнозата се поставя ех juvantibus, а това лишава болния от 

много ценно време за назначаване на адекватно своевременно лечение. 

От друга страна, ксеростомията не винаги може да се разглежда като синдром  

на Sjögren.  Тя  може да е симптом при различни други заболявания: диабет, 

артериална хипертония, хемодиализа, вирусни инфекции, алергични състояния, 

психични разстройства и др. - т.нар. ксеростомии при придружаващи заболявания, или 

да бъде медикаментозно индуцирана /най-често от диуретици и антихипертензивни 

средства,      антидепресанти      и      невролептици,      антихистаминови средства,  

парасимпатиколитици/ - т.нар. ятрогенни ксеростомии. 

Чест и характерен симптом при заболяването е ксерофталмията. Тя може да бъде 

обусловена  от различни заболявания /възпалителни на окото, неврологични и др./, 



 73 

както и при лечение с определени медикаменти /невролептици и 

антидепресанти, атропин, катехоламини, симпатиколитици, нестероидни 

противовъзпалителни препарати,  локални кортикостероиди, противотуморни, 

витамини, диуретици, аналгетици, антихистамини и много други/.  

Поставянето на диагноза синдром на Sjögren е отговорно решение, което изисква 

познания в много области на клиничната медицина /вътрешни   болести,   алергология,   

неврология,   гинекология,   клинична фармакология, психиатрия и др./ и стоматологията,  

което пък от своя страна налага мултидисциплинарен подход. 

Проблемите, отнасящи се до лечението на синдрома на Sjögren, са не по-малко 

важни от тези за поставяне на точната диагноза. Предвид неизяснените причини за 

появата на заболяването, не може да се говори и за адекватно етиологично лечение. От 

друга страна, здравето на болния със SS е динамично състояние, което се променя във 

времето и при това - строго индивидуално. Ефективността от лечението в редица случаи е 

ниска и не осигурява необходимото качество на живот и комфорт на болните. Поради тази 

причина ние поставяме въпроса за подходите и възможностите за лечение, профилактика 

и прогноза на синдрома на Sjögren . 

В практиката се поставя акцент върху възможностите и подходите за лечение, а 

не върху конкретното лечение, тъй като медикаментите са добре известни. Техният 

спектър непрекъснато ще се осъвременява и разширява. 

Подходите при лечението на болните със синдрома на Sjögren разделихме на 

няколко групи: 

• Патогенетичен -  целта е да се повлияе върху патогенезата и  хода на 

заболяването. Така се контролират локалните и системни прояви на болестта.  

• Симптоматичен – целта е да се редуцират определени симптоми с цел 

повишаване качеството на живот на болните. Назначават се медикаменти, които 

овлажняват лигавицата на устната кухина и подобряват  комфорта на болните. Такива 

са изкуствената слюнка, екстракти от различни семена и билки, стимулатори на 

остатъчната слюнчена секреция. Те не повлияват патогенетичните процеси, но облекчават 

страданията на болните. Имат краткотраен ефект, поради което е необходим чест 

прием. 

• Общоукрепващи - Витамините  не повлияват пряко симптома 

"сухота", но нерядко профилактират част от локалните усложнения. Нерядко в 

резултат на сухотата се  появяват вторични възпалителни заболявания. В тези случаи 
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се прилагат химиотерапевтиците и антибиотиците. Честа е вторичната кандидоза,  за 

която се назначават антикандидозни средства. 

•   Хигиенни  мероприятия - Представляват съществена част от лечебния 

подход при болните. Липсата на слюнка води до повишена киселинност в устната 

кухина; дискомфорт, свързан с болки, кървене и др., а оттам - и до усложнения. 

Ето защо подобряването на устната хигиена до известна степен коригирал 

промените в количеството и качеството на слюнката. В този смисъл хигиенните 

мероприятия са профилактични, тъй  като снижават честотата  на кариеси, 

опасността от гингивити и гингивостоматити. Особен интерес представляват болните, 

които са загубили в резултат на заболяването своето съзъбие. Протезирането им също 

трябва да бъде съобразено с това. Една лигавица, лишена от слюнка и 

овлажняване, натоварена с протезна конструкция /която може да бъде и 

алерген/, би влошила още повече комфорта на болния. Именно затова препоръката е 

да се използват стоматологични материали с понижена алергичност /безцветна 

пластмаса/.  

• Индивидуален подход. Този подход изисква отношение на медицинските 

професионалисти към пациента като индивидуалност, а не само като "случай" на 

заболяването. Неизвестната етиология създава редица трудности както при поставяне на 

диагнозата, така и при разработването на лечебния план. По данни от медицинската 

документация и от самите лица се установява, че тези болни много пъти ненужно са 

"разкарвани" и консултирани за симптоми, които не са съществени. Това поставя 

пациентите в още по-деликатна ситуация, поражда и засилва чуството за 

безнадеждност, като понякога възниква конфликт между лекар и пациент. Трябва да 

се създаде у болния убеждението, че се прави всичко възможно на нивото на 

съвременната медицина. Важно е контактът лекар - пациент да е силен   и   

успокояващ,   а   не да създава допълнително напрежение. Грижите за тези болни 

трябва да са цялостни, координирани и с разбиране на индивидуалните  им 

личностни характеристики и възможности. Когато един болен повярва в успеха от 

лечението си, може активно да помага на лекаря в търсенето на оптимално 

поведение. Индивидуалният подход изисква също да се използва всеки контакт с 

болния, за да бъде той напълно запознат с характера на заболяването, лечението и 

профилактиката, които ще се провеждат с неговото информирано съгласие и активно 

участие. Трябва да се повишава отговорността на болния към собственото му здраве и 

към  промяна на здравното му поведение. 
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•   Мултидисциплинарен    подход.    Особено    внимание   заслужава 

философията за мултидисциплинарния подход. Този подход може да осигури 

своевременно диагностициране на заболяването и провеждане на навременно 

лечение, ефективна вторична профилактика. Адекватното лечение изисква 

координация на дейността между общопрактикуващия лекар и специалистите, 

защото нито един от тях не може   самостоятелно   да   осигури   нужното   лечение,   

да   предвиди развитието на болестта и страничните ефекти от лечението. 

Мултидисциплинарният подход може да избегне дублирането на изследвания, 

консултации и неадекватна терапия. 

• Социални аспекти. Безспорно лечението на болните е по един или друг начин 

свързано с тяхната социализация. Например честият прием на вода би смутил социалния 

живот на редица пациенти. В този смисъл препоръките, които дават лекарите и 

стоматолозите, трябва да бъдат съобразени с начина на живот, трудовата дейност и 

поведението на болните в обществото /особено при професии като учител, адвокат, артист/. 

От казаното дотук може да се направи изводът, че лечението на болните със 

синдрома на Sjögren е свързана с познания в различни области на медицината, но трябва 

да бъде и социално съобразена. По своята същност лечението е  патогенетично и 

симптоматично, базирано върху добрата медицинска практика и пречупено през 

призмата на начина на живот и социалната реализация на индивида. 

Прогноза   на   заболяването.   Като   се   има   предвид   неуточнената етиология 

на заболяването, прогнозата е благоприятна при навременно поставена диагноза и 

адекватно лечение. Съмнителна остава прогнозата при висцерално ангажиране /бъбреци, 

нервна система, дихателна система/ и последваща функционална недостатъчност. 

Развитието на неходжкинови лимфоми също бележи сериозна прогноза. 

 

2. Анализ на медицинското обслужване 

на болните със синдром на Sjögren 

Литературните данни за медицинското обслужване на болните и  

проблемите,   свързани   с  него,   са  единични  и  оскъдни .  

Това определя необходимостта   от   изучаване   на   заболяването и в чисто 

социалномедицински аспект. 

Проблемите   на   организацията   на   медицинското   обслужване   на болните 

със синдрома на Sjögren могат да се очертаят, ако се проследи пътят на болния в 
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лечебните заведения от появата на първите оплаквания /началото на заболяването/ до 

поставянето на правилна  диагнозата. 

Основни източници за набиране на информация са медицинската документация и 

самите лица; а съответните методи - документален и социологически /интервю/. 

Отговорите на определените въпроси могат да служат като критерии за 

оценка на качеството на оказаната медицинска помощ. 

Факторите, които имат отношение към социалномедицинските проблеми, се разделят 

условно в 3 групи: 

 Специфичен характер на заболяването, който има връзка с:    

 Рядко диагностициране и недобре познаване на болестта от специалистите 

 Хронично протичане с прогресиращ ход; прояви от различни органи и 

системи. 

 Необходимост от системно лечение с регулярно проконтролиране, 

профилактика на вторичните усложнения. 

  Медицинските професионалисти в лечебните заведения за извънболнична и 

болнична помощ носят отговорност за навременна диагноза и лечение. 

 Пациентът с личните си качества също отговаря за собственото си здраве. 

В    диагнозата    и    лечението    на    заболяването    са    ангажирани медицински 

специалисти от различни нива и структури на доболничната и болнична   помощ. 

Синдромът на Sjögren е обект   едновременно   на   медицинската   и  

стоматологичната помощ, между които взаимоотношенията в настоящия момент са в 

известна степен нарушени. 

Ефективността от лечението    на    заболяването    и    неговата  профилактика 

зависят от своевременното поставяне на  правилна диагноза. Отговорността за това се 

разделя между пациентите /своевременно   обръщане   за  медицинска  помощ,  подробно 

и точно описание на всички оплаквания, изпълнение на дадените  препоръки от лекаря и 

др./ и медицинските лица – лекарите и стоматолозите /поставянето на точна диагноза 

при добро познаване на синдрома на Sjögren, своевременно насочване за необходимите 

изследвания, консултации, хоспитализации,  адекватно лечение. 

Данните  от  проучването  показват, че от първите симптоми до поставянето на 

правилна диагноза преминават средно от 8 до 10 години. Относно продължителността 

на SS преобладават болните /N=39/ с продължителност над 10 години /Фиг. 10/. 

Заболяването датира отпреди 11-15 години при над 1/3 от наблюдаваните лица, следван 
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от тези с давност 16-20 години - /12 души/. Само при 2 пациенти давността на 

заболяването е между 1 и 2 години /табл. 18/. 

 

Таблица 18. Разпределение на наблюдаваните лица по групи в зависимост 

от продължителността на заболяването. 

 

Давност  Брой лица 

До 5 год.  2 

6 - 10 год.  4 

11 - 15 год.  17 

16 - 20 год.  12 

21 - 25 год.  7 

26 - 30 год.  3 

ОБЩО 45 

 

Средната продължителност на заболяването от поставянето на точната 

диагноза додиспансеризирането е 7,58 ± 4,31 години.  

Разликата между двата показателя определя и периода от началото на 

заболяването, когато за първи път е потърсена медицинска помощ, до поставянето 

на точна диагноза, т.нар. „латентен” период – период на закъсняло поставяне на 

точна диагноза ( собствени данни) – табл. 19. 

Таблица 19. Разпределение на наблюдаваните лица по групи в зависимост от 

"латентния" период на заболяването 

Давност  Брой лица 

До 5 год.  2 

6 - 10 год.  39 

11 - 15 год.  3 

16 - 20 год.  1 

ОБЩО 45 
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С нарастване възрастта на болните се увеличава и  

продължителността на латентния период /табл. 13/. Между двата показателя се 

установява умерена корелационна зависимост. Най-вероятно влияние оказва и 

увеличаването на броя на придружаващите заболявания с възрастта /табл. 20/. 

 

Таблица 20. Разпределение на наблюдаваните лица по възрастови групи и 

продължителност на "латентния" период на заболяването /собствени резултати/ 

Възрастови групи/ 

Латентен период 

До 5 г.  6 - 10 г.  11 - 15 г.  16 - 20 г.  Общо 

35 - 39 год.  - 9 1 - 10 

40 - 44 год.  1 15 - - 16 

45 - 49 год.  - 14 1 1 16 

50 - 54 год.  - 1 - - 1 

55 - 59 год.  1 - 1 - 2 

Общо 2 39 3 1 45 

 

Основна роля има общопрактикуващият лекар, към когото болният обичайно се 

обръща да търси медицинска помощ, и по-рядко стоматологът. 

Разпределението    на    наблюдаваните    лица    в    зависимост    от специалиста, 

при когото за първи път е потърсена медицинска помощ, е следното /Р. Коларов/: 

• общопрактикуващ лекар – 14 души; 

• стоматолог-5; 

• ревматолог - 9; 

• офталмолог-8; 

• оториноларинголог - 7; 

• друг специалист /невролог, гинеколог/ - 2 лица. 

Посочените резултати свидетелстват, че най-често болните са търсили помощ от 

възникналите първи оплаквания към общопрактикуващия лекар - 14 лица. Прави 

впечатление, че много по-висок е общият брой на болните, които са потърсили 

медицинска помощ директно при специалист /31 души/. Почти равен е броят на болните, 

потърсили медицинска помощ директно при ревматолог, офталмолог и 

оториноларинголог. Една болна се е обърнала към невролог и още една - към гинеколог. 
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Независимо, че проявите от страна на устната кухина са водещи в началото на 

заболяването, само 5 болни са се насочили рано към стоматолог /1 при общопрактикуващ 

стоматолог, 2 - при специалист по заболявания на оралната лигавица, и 2 - при лицево-

челюстен хирург/ /Фиг. 8/. 

 

Фиг. 11  Разпределение на наблюдаваните лица   в зависимост от специалиста, 

при когото за първи път е потърсена медицинска помощ

31,11%

11,11%

20,00%

17,78%

15,56%

4,44%

ОПЛ стоматолог ревматолог офталмолог УНГ друг специалист

 

 

Като се има предвид, че след първите симптоми са сухота в устата и очите; болки в 

ставите, това разпределение съответства на оплакванията на болните, т.е. те правилно 

са били насочени или сами са се насочили към съответния специалист. Преди 

въвеждане на институцията семеен/общопрактикуващ лекар беше осигурен пълен 

достъп до специализирана медицинска помощ с липса на лимити за изследвания и 

консултации и безплатни прегледи. Болните са имали възможност да  се  обърнат  към  

съответния   специалист  в  зависимост  от  вида  на оплакванията си, като "прескачат" 

участъковия лекар. 

Интерес представлява доколко поставената първа диагноза от специалист е точна 

и вярна. Данните показват, че най-често диагнозата е погрешна /Фиг. 9/. При 

проучване на медицинската документация на болните /старите им лични амбулаторни 

карти и други медицински документи/ и от допълнително зададените въпроси по време на 

проведеното интервю се установява, че най-честите първи погрешни диагнози са: 

• гингивостоматити, глосити - 27 
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• рецидивираща Candida albicans - 19 

• хронични рецидивиращи сиалоаденити - 15 

• алергичен конюнктивит, кератит, иридоциклит — 14 

• медикаментозни ксеростомии - 12 

• сух ринит, хроничен синуит, хроничен отит - 8 

• пруритус - 2. 

 

Фиг. 9  Структура на поставените грешни диагнози сред наблюдаваните лица  по 

нозологични единици /в %/

27,84%

19,59%
15,46%

12,37%

8,25% 2,06%

14,43%

гингивостоматити, глосити рецидивираща кандидоза

хронични рецидивиращи сиалодените алергичен конюнктивит,кератит,иридоциклит

медикаментозни ксеростомии сух ринит,хроничен синуит,хроничен отит

пруритус  

Общият брой на всички поставени неправилни диагнози е 87, или на 1 

наблюдавано лице са поставени приблизително по две погрешни диагнози. Техният брой е 

много по-голям обаче, защото 1 невярна диагноза е поставяна по няколко пъти с развитието 

на болестта - т.е. болният си "върви" с поставената диагноза при различните специалисти. И 

този латентен период продължава, от 1 до 15 години, средно 8,33 години. 

При анализа на разпределението на грешните диагнози  впечатление прави фактът, че 

73 от всичките 87 грешни диагнози /84%/ са в областта на стоматологията и са от 

компетенцията на специалисти-стоматолози /собствени данни, Р. Коларов/. Тези 

диагнози обаче са поставени от лекари - специалисти  от различни области и   това   

може  да  се  обясни  с  недостатъчното познаване    на    заболяването,    недобрата 

координация между лекарите и от променената роля на стоматолога. 

Обективна причина за поставяне на грешна диагноза значение има 

непознаването на заболяването от ОПЛ и медицинските специалисти. Лекарите и 
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стоматолозите са недостатъчно информирани за синдрома на Sjögren. При характерни 

за заболяването оплаквания и прояви не се мисли за него, а диференциалната диагноза 

не е пълна. В хода на курсовете за обучение по медицина и стоматология редките 

синдроми и болести намират място по изключение в лекционните курсове. Рядко 

се представят такива клинични случаи по време на практически упражнения.  Това са част 

от факторите, поради които лекарят/стоматологът не изследват насочено болния. 

Често се започва лечение без необходимите изследвания и консултации със 

специалист. В тези случаи лечението остава симптоматично, краткотрайно облекчава 

страданията на болния или завоалира клиничната картина, като възпрепятствува 

поставянето  на точна диагноза. 

Поставянето    на   грешни  диагнози   е    критерий   за незадоволително 

качество на оказаната медицинска помощ и отдалечава във времето необходимите 

изследвания и консултации, диагнозата, адекватното лечение и профилактиката на 

усложненията. 

Поради персистиране   и/или   задълбочаване   на   оплакванията всички болни 

са потърсили отново и многократно медицинска помощ. Тогава те са били 

насочвани за осъществяване на различни консултации и изследвания. Най-голям е 

броят на осъществимите консултации с към ревматолог заради артралгиите - 32; 

офталмолог - 11; невролог - 2 ;  дерматолог - 3; стоматолог - 7; оториноларинголог - 5 и 

ендокринолог - 3 лица. Всеки болен е посетил повече от 1 специалист до поставяне на 

диагнозата. При всички болни многократно са извършвани клинико-лабораторни и 

други инструментални изследвания /сцинтиграфия, ехография, биопсия и др./. 

При   проследяване на данните    от    анамнезата    и    медицинската документация 

се установява, че за поставянето на точна диагноза болните многократно са посещавали 

личния си лекар и различни специалисти. Така например 6 лица са посетили 2 специалисти; 

1 1 лица - 3 и 4 специалисти. Останалите 28 наблюдавани пациенти съобщават, че са 

посетили многократно различни специалисти, т.е. очертава се един дълъг, хаотичен и 

труден маршрут на болния през различните нива от здравната система и в различни 

лечебни заведения /Фиг. 10/ /данни на Р. Коларов/. 

Слабата информираност на лекарите и стоматолозите води до значим брой 

излишни и ненужни консултации и изследвания, а от друга страна – до лекарствена    

полипрагмазия.  Пациентите са лекувани с различни медикаменти без желания 

резултат. Налице са ненужни финансови разходи от самото лице, от лечебното 

заведение и държавата като цяло. Липсва резултат от лечението и се влошава 
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качеството на живот на пациентите. Изброените факти  определят ниска 

медицинска, икономическа и социална ефективност на поведение спрямо болните 

и медицинското обслужване. 

Фиг. 10  Разпределение на наблюдаваните лица   в зависимост от броя 

специалисти, които са посетили за поставяне на точна диагноза

13,33%

24,44%62,22%

2 специалисти 3-4 специалисти повече от 4 специалисти

 

Окончателната   диагноза   първичен   синдром   на  първичен синдром на 

Sjögren е поставена от 2 вида специалисти: от ревматолог /при 39 лица/ и от   

стоматолог        при   6   липа   /тесен   специалист   по   лицево-челюстна хирургия 

– 5, и  при   1   болен от специалист по заболявания на оралната  лигавица /данни 

на Р. Коларов/. 

В началото на заболяването при 22 болни не е назначено лечение, а при 

останалите 20 е провеждано лечение с противоалергични средства, антибиотици, 

кортикостероиди /собствени данни, Р. Коларов/. Основни причини за отсъствие на 

системно лечение са слабата координация между отделните специалисти и 

неизпълнението на предписанията от болния. 

Основният мотив при болните да не прилагат системното лечение /според 

самите тях/ е необходимостта от постоянен прием на медикаменти - на практика цял 

живот, и свързаните с това финансови разходи. Това говори обаче и за ниската 

отговорност на тези пациенти към опазване и възстановяване на собственото здраве. 

От началото на заболяването до настоящия момент всички болни активно са 

търсили медицинска помощ. Най-често това е правено многократно - при 18 лица;  
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до 5 пъти - при 6 болни; 3 пъти - 16 болни и само 2 пъти - 5 болни /при последните 

давността на заболяването е малка/. 

С увеличаване давността на заболяването броят посещения при лекарите се 

увеличава, като корелационната зависимост е значителна /r = 0,59/. Това може да се 

обясни с прогресиращия характер на заболяването и с появата на нови 

оплаквания и усложнения. Друга причина е прилагането    на    имуносупресори, 

кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства и появата на 

нежелани реакции от страна на устата, очите, дихателната система и кожата. Част 

от страничните ефекти засилват сухотата, трудното дъвкане на храна, говоренето.  

Показателите за медицинското обслужване на болните със синдрома на Sjögren са 

обобщени и представени на табл. 21. 

 

Таблица  21. Показатели за медицинското, обслужване  

на болните със синдром на Sjögren 

Показатели Брой 

лица 

Първо обръщане за медицинска помощ по повод на 

заболяването при: 

- участъков лекар/ОПЛ 

- специалист 

 

 

14 

31 

Поставена диагноза при първо обръщане за медицинска 

помощ: 

- точна 

- грешна 

 

 

3 

42 

Брой специалисти, при които е търсена медицинска помощ 

до поставяне на точна диагноза: 

- 2 специалисти 

- 3-4 специалисти 

- 5 и повече специалисти 

 

 

6 

11 

28 

Поставена точна диагноза от:  
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- ревматолог 

- стоматолог 

39 

6 

Предписано лечение преди поставянето на точна диагноза: 

- никакво 

- неадекватно 

 

22 

20 

Прилагане на системно лечение 22 

Брой посещения при лекари от началото на заболяването до 

момента: 

- 2 пъти 

- 3 пъти 

- 4-5 пъти 

- многократно 

 

 

5 

16 

6 

18 

Проведени хоспитализации 21 

Поставена диагноза в: 

- болнични условия 

- извънболнични условия 

 

14 

31 

 

Алгоритъмът на наблюдаваното медицинско обслужване на болните е показан 

на Фиг. 11. 
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Фигура 11 
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 Медицинското обслужване на наблюдаваните лица и поведението на 

медицинските специалисти може да се представи обобщено по следния начин: при 

появата на първите оплаквания пациентът се обръща активно за медицинска помощ към 

участъковия /преди общопрактикуващия/, а сега  личен, семеен лекар или директно при 

съответен специалист според характера на тези оплаквания. Поради недобро 

познаване на заболяването, лекарят/стоматологът обичайно не насочва болния за 

изследвания и консултации,  не прави задълбочена  диференциална диагноза и 

като резултат не  се  поставя  навременна диагноза. Не се предписва адекватно 

лечение. Тъй като  заболяването  се  среща основно  при жени  в периода на 

менопаузата се   изисква симптоматично лечение. Заболяването продължава своя ход като 

оплакванията прогресират. Болният отново се обръща за медицинска помощ, провеждат се 

различни медико-диагностични изследвания и консултации /в голямата си част ненужни/. 

Понякога пациентът се хоспитализира. След един сравнително продължителен период от 

първото обръщане за медицинска помощ се поставя точна диагноза. Следва 

назначаване на адекватна терапия, но болният не спазва предписанията. Не се 

осъществява регулярен контрол и често се стига до състояние на инвалидност. 

Усилията    на    ОПЛ    и    медицинските    специалисти    не    са координирани и 

съгласувани. Ако диагнозата се постави от тесен специалист, нерядко 

общопрактикуващият лекар не е информиран за заболяването на своя пациент.  

Като  едно от редките заболявания   синдромът  на Sjögren поставя пред 

медицинските специалисти и лечебните заведения редица проблеми за решаване, 

които са свързани с медицинското обслужване на болните: 

 Недостатъчно познаване на  рядко  срещаните /рядко диагностицираните/ 

заболявания, в т. ч. и на синдрома на Sjögren. Недобро познаване от общопрактикуващите 

лекари, стоматолози и от специалистите - лекари/стоматолози; 

 Назначаване    на   лечение    без    провеждане    на    необходимите консултации    

и   изследвания   за  уточняване   и   поставяне   на   правилна диагноза 

 Късно диагностициране   и неадекватно лечение /в много случаи полипрагмазия/ 

 Липса на вторична профилактика на усложненията 

 Липса на активно регулярно наблюдение 

 Дълъг   и   хаотичен   маршрут   на   болния   в   здравната   служба 

/"разкарване" на болния, "маршрутизация"/ до поставяне на диагнозата 
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 Провеждане  на много  и  излишни  консултации  и  изследвания,  които  

обуславят ненужни  финансови разходи от страна на пациентите и 

лечебните заведения 

 Липса на мултидисциплинарен подход при диагностициране и  лечение на 

заболяването 

 Липса на   отговорност   за   собственото   здраве   от   някои   болни, което се 

дължи на ниска  здравна  култура. Изразява се в несистемно провеждане на назначената 

терапия 

 В   последните     години     достъпът    до     специализирана    и 

високоспециализирана   медицинска   помощ   е   относително   затруднен  поради   

лимитиране   на   консултациите   при   специалисти,    ниската  платежоспособност 

на населението и редица други причини. 

Сред посочените проблеми особено внимание заслужават следните фактори: 

 ролята на общопрактикуващия лекар и стоматолога, в т.ч. за 

информиране   на   пациента   относно неговото заболяване,   необходимостта   

от лечение и профилактика. 

ОПЛ е първото  ниво,  при  което обичайно отиват болните с редки 

заболявания и синдроми /в това число и със синдрома на Sjögren/. Съобразно 

основните функции на ОПЛ и нивото на компетентност, тези заболявания остават в 

периферията. Това е обусловено от следните причини: ежедневната работа на 

ОПЛ е свързана основно със спешни състояния, респираторни инфекции, 

сърдечно-съдови и неврологични заболявания, детски болести и др. Редките и 

хронични заболявания изискват диагноза, която е свързана със значим брой 

изследвания, специализирани консултации и необходимост от повече време. Нерядко 

ОПЛ обслужва голям контингент /2000 - 3000 и повече пациенти/, а за  познаване 

проблемите на всеки пациент се изисква фактическо време. Поставя се въпросът 

как в квалификацията   на   ОПЛ   да се намери възможност за припомняне на рядко 

диагностицираните заболявания. Поставя се още въпросът за финансиране на 

изследванията и за лечението на болните. 

По отношение ролята на стоматолога през последните 12-13 години рязко се 

промени стоматологичното обслужване в нашата страна. Отпаднаха 

стоматологичните поликлиники, районите и институцията       "участъков       
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стоматолог". Населението       получава стоматологична помощ основно в частните 

стоматологични кабинети. Контролът на качеството на лечебната дейност в тези 

кабинети остана в ръцете на съсловната организация на стоматолозите. На практика 

такъв контрол не се провежда, освен ако не се разглежда подадена жалба. На свободна 

практика има малко тясноспециализирани стоматолози, които работят по  проблемите  

на  заболяванията  на лигавицата  на устната кухина. Болните с рядко 

диагностицирани заболявания, които се проявяват и в устната кухина, остават 

периферно за наблюдение от стоматолозите. Контингентът от тези болни има труден   

достъп   до   стоматолога, а   насочването им  към   тесен специалист-стоматолог е 

също затруднено. Стоматологът остава встрани от диагностиката и лечението на болните 

със синдрома на Sjögren, въпреки че първите и характерни прояви на заболяването са от 

устната кухина. Големият брой грешни диагнози  могат да бъдат редуцирани 

след консултация със специалист-стоматолог. Грешните диагнози са в подкрепа 

на "липсващата" роля на стоматолога в медицинското обслужване на тези пациенти. 

 роля на мултидисциплинарния подход при диагностициране и лечение на 

заболяването 

Мултидисциплинарният подход е необходим  не само при поставяне на 

диагнозата,  но и при  провеждане на лечението на болестта. 

Мултидисциплинарният подход изисква  участие на екип от специалисти. Основна е 

ролята на ОПЛ, който обединява резултатите от прегледите на другите специалисти и от 

всички медико-диагностични изследвания. При този подход всеки лекар трябва да се 

консултира с другите, без да е необходимо осъществяването на срещи между 

специалистите. Целта на участниците в такъв нерегламентиран екип е обща. 

"Кооперативното" взаимодействие между различните специалисти и лечебни заведения не е 

лесно, но никога не е загуба на време. Колкото по-тясно е сътрудничеството между тях, 

толкова по-добри са резултатите за болния. Обикновено има частично припокриване на 

участващите в лечението. Изисква се гъвкавост, за да се избегнат конфликтите между 

различните специалисти. 

 роля на профилактиката 

Профилактиката по определение включва комплекс от мерки, насочени към 

ограничаване на риска от възникване на заболяване или друго отклонение от здравето, 

като инвалидност и смърт с оглед достигане на по-добро здраве. 
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В   случая   може   да   се   говори   само   за   вторична   профилактика на 

заболяването, която е насочена към: 

o прогресията на заболяването;  

o профилактика на предотвратимите усложнения; 

o профилактика на рецидивите. 

При болните със синдрома на Sjögren може да се говори за вторична 

профилактика. Нейното провеждане може да повиши качеството на живот на болните 

в рамките на вече възникналото заболяване. 

 медицинското обслужване в условията на здравната реформа, когато в 

известна степен се наблюдава затруднен достъп до специализирана 

и високоспециализирана медицинска помощ. 

Пациентът има 2 възможности:  

 Да отиде при личния си лекар, който да го насочи към съответните 

специалисти   за   консултация   и   да   му   назначи   изследвания.      

Поради     разнообразните     прояви      на заболяването  обаче  са  

необходими  множество  такива  консултации  и изследвания, а ОПЛ 

засега е лимитиран /не винаги може да даде талон-направление за 

безплатен преглед, консултация и изследване/. Ако болният има достатъчно  

финансови средства, той не чака талон и  ги  осъществява  срещу 

заплащане, като се връща се след това отново при ОПЛ. Но ако няма 

средства, болният е принуден да чака и така се забавя  

поставянето на точна диагноза и  своевременното лечение. 

 Болният може да отиде директно при съответните специалисти в 

лечебните   заведения   за   извънболнична   и   болнична   медицинска   и  

стоматологична помощ  без  направление,  като  си  заплати  прегледите , 

изследванията и хоспитализацията, след което може да се върне или да не 

се върне при ОПЛ. 

Като  се  има  предвид  възрастта на пациентите  със  синдром  на  Sjögren 

към момента на поставяне на диагнозата, платежоспособността на тези болни не е 

висока. Това отсрочва във времето поставянето на точна диагноза с всички последствия 

от това  и съответно прогресиране на заболяването. 
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Краен  продукт на този алгоритъм на медицинско  обслужване и 

медицинско поведение са снижената медицинска, икономическа и социална 

ефективност и влошеното качество на живот на болните. 

Очакваното /желаното/ медицинско обслужване и поведение на медицинските 

професионалисти при болни със синдром на Sjögren е следното: при поява на 

първите характерни оплаквания и първото обръщане на пациента за медицинска 

помощ към ОПЛ, последният при съмнение за диагнозата  синдром на Sjögren  да 

назначи необходимите диагностични изследвания. Да насочи болния за консултации с 

ревматолог и препоръча посещение при стоматолог - специалист по заболявания 

на оралната лигавица и лицево-челюстен хирург. Ако е необходимо, се дава талон 

за хоспитализация за доуточняване на диагнозата в болница с ревматологична 

клиника/отделение и отделение по лицево- челюстна  хирургия.   След  поставяне  на  

диагнозата  и  назначаване  на адекватна терапия, болният  се проследява регулярно 

с цел контрол на лечението; профилактика на усложненията и в като крайна цел  - 

повишаване качеството на живот. ОПЛ трябва да работи в тясна колаборация с другите 

специалисти - лекари и стоматолози. 

Ако пациентът сам се обърне за медицинска помощ не към ОПЛ, а директно към 

друг специалист от извънболнично или болнично лечебно заведение, последният 

следва да го насочи също към ревматолог и  съответен специалист-стоматолог от 

болнично лечебно заведение. На следващ етап трябва задължително да се осъществи 

обратна връзка с ОПЛ. 

Поставянето   на   окончателна диагноза трябва да се осъществи в болнично лечебно 

заведение поради следните причини: 

 ниска честота    на    заболяването,    неизяснената   етиология, специфичен 

характер, не добро    познаване    в медицинската практика 

 дългият маршрут на болния  в лечебните заведения и късното 

поставяне на точна диагноза 

 при   повечето   наблюдавани   лица   диагнозата   е   поставена   от 

ревматолог и тесен специалист-стоматолог в болнични условия. При тези 

условия маршрутът на болния е скъсен. 

Остава отворен въпросът за диспансеризираното проследяване на болните с 

редки заболявания, които обаче влошават качеството на живот и а нерядко водят до 
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инвалидност. Интерес представлява въпросът как да се включи стоматологът с 

неговата частна   практика,    но и  компетентност   в схемата  за управление и контрол на 

симптомите при  SS. 

Целта на медицинското обслужване  на  болните  със SS  трябва да  бъде  

навременно диагностициране, провеждане на адекватно лечение, регулярно 

наблюдение, профилактика на усложненията, постигане възможно най-добро качество на 

живот в рамките на вече съществуващото заболяване. Постигане на физически, психически 

и социален комфорт чрез следване на философията за мултидисциплинарния подход. Като 

краен продукт на този алгоритъм на поведение е постигане на желано медицинско 

обслужване с по-добра медицинска, икономическа и социална ефективност. 

Очакваното медицинско обслужване на болните е представено на Фиг. 12. 
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Фигура 12 
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Основните изводи, които могат да се направят по отношение на медицинското 

обслужване на болните със синдром на Sjögren, са следните: 

1. Наличието на пропуски и слабости в организацията и качеството на оказаната 

медицинска помощ изисква да се търсят причините, които ги пораждат и пътищата за 

преодоляването им. Един от тях е разработване на методично указание за ранно 

диагностициране и адекватно лечение на заболяването. 

2. Съществува   "разминаване"   между   регистрацията   и   желано качество   на   

оказваната   медицинска   помощ. 

 

АЛГОРИТЪМ И МЕТОДИЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ПОСТАВЯНЕ   НА 

СВОЕВРЕМЕННА ДИАГНОЗА НА СИНДРОМ НА SJÖGREN 

Идеята за алгоритъм и примерен методичен комплекс за поставяне на 

своевременна диагноза възникна от данните,   че  болните  със   синдром  на  Sjögren 

не  получават  оптимално и адекватно медицинско обслужване. 

Подобен алгоритъм и методичен комплекс е разработен и при други 

заболявания пр. диагностика на ранни слухови и вестибуларни промени при 

асимптомна мозъчносъдова болест за целите на експертизата на професионалната 

годност. Прилага се при транспортни работници  за оценки безопасността на 

движението /Д. Петрова, 1999/. 

Алгоритъмът за синдрома на Sjögren е представен на Фиг. 13. Алгоритъмът и 

методичният комплекс се базират на Европейските критерии за диагноза на 

първичния синдром на Sjögren . 

 

ЕВРОПЕЙСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДИАГНОЗА 

ПЪРВИЧЕН СИНДРОМ НА SJÖGREN 

1. Симптоми от устната кухина. Наличие на положителен отговор поне на 

един от следните три въпроса: 

Имали ли сте чувство за сухота в устата в продължение на повече 

от три месеца? 

Имали ли сте рецидивиращ или постоянен оток на слюнчените  
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жлези? 

Пиете ли често течности по време на хранене, за да овлажнявате 

приеманата храна? 

2. Очни симптоми. Наличие на положителен отговор поне на един 

от следните три въпроса: 

Имали ли сте ежедневно постоянна сухота в очите за повече от три месеца? 

Имали ли сте рецидивиращо дразнене в очите като попадане на песъчинки в тях? 

Използвали ли сте изкуствени сълзи повече от три пъти дневно? 

3. Очни признаци. Наличие поне на един положителен от следните два теста: 

Положителен тест на Schirmer /≤ 5 mm за 5 min/ 

Индекс ≥ 4 по методиката на Van Bijusterveld при изследване с RB /проба с Rose-

Bengal/ 

4. Признаци   от   слюнчените   жлези.   Наличие   поне   на   един 

положителен от следните три теста: 

Сцинтиграфия на слюнчените жлези 

Паротидна сиалография 

Нестимулирано отделяне на слюнка под 1,5 ml за 15 min 

5. Хистологични промени с focus score > 1 при биопсия на малки 

слюнчени жлези /focus score е англомерат с над 50 мононуклеарни клетки/. 

Индексът се определя като брой фокуси/4 mm
2
 жлезна тъкан. 

6. Автоантитела към Ro (SS-A) и/или La (SS-B), IgM - RF > 1:64 

или ANA  ≥ 1:160 

За поставяне на диагноза първичен синдром на Sjögren сме се съобразили с 

изискванията на работната група по изготвяне на критериите за диагноза: 

1. За да се постави със сигурност диагнозата първичен синдром на Sjögren, 

трябва да са изпълнени 4 от 6 посочени критерия. При изпълнени 3 критерия 

диагнозата е вероятна. 

2. Биопсията на малки слюнчени жлези е задължителна, като е 

задължително focus score да е ≥ 1. 

3. Трябва  да  се  вземат  предвид  изключващите  критерии  за 

наличие на някое от следните заболявания: 

 състояния след лъчетерапия на глава и шия 

 хепатит С-вирусна инфекция 

 СПИН 
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 предлимфомни състояния 

 саркоидоза 

 реакция на отхвърляне на трансплантата 

 лечение с антихолинергични средства. 
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Фигура 13 
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ПРИМЕРЕН МЕТОДИЧЕН КОМПЛЕКС ЗА СВОЕВРЕМЕННА ДИАГНОЗА НА 

СИНДРОМ НА SJÖGREN 

 

МЯСТО, РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ 

 РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ПРИ  

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИМЕРНИЯ МЕТОДИЧЕН КОМПЛЕКС 

  

Основната цел на този комплекс е навременно поставяне на правилна диагноза, 

скъсяване "маршрута" на болния в здравната система, поставяне на окончателната диагноза 

в лечебно заведение предвид честотата на заболяването и неговия характер /Фиг. 14/. 
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Фигура 14 
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ПЪРВО НИВО - ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПИМП И ПИСП 

 

А. Общопрактикуващият лекар извършва следното: 

1. Снема   разширена анамнеза.   Значение   за   насочване   към диагнозата 

синдром на Sjögren имат: положителен отговор поне на 1 въпрос за наличие на симптоми 

от устната кухина и очни симптоми; отхвърляне на    изключващите    критерии;    

повишено    внимание    при    жени с рано настъпила менопауза. 

2. Клиничен преглед. Критерии за насочване към диагнозата са сухи лигавици, 

подуване на паротидните жлези, суха кожа , зачервени очи. 

3. ОПЛ насочва пациента за консултация с ревматолог; препоръчва преглед при 

лицево-челюстен хирург и стоматолог-специалист по заболявания на оралната 

лигавица. 

4. Издава направление за клинико-лабораторни изследвания /кръв и урина/. Търсят 

се анемия, повишен С-реактивен протеин, ускорено СУЕ. 

5. Издава    направление    и/или    насочва   за   хоспитализация   с оглед 

поставяне  на правилна диагноза - МБАЛ  с  клиника/отделение  по ревматология/, 

клиника/отделение по ЛЧХ и/или СБАЛЛЧХ. 

6. След поставяне на окончателна диагноза в болничното заведение ОПЛ 

съхранява медицинската документация на болния и контролира назначеното от 

специалистите лечение, провежда вторична профилактика. 

 

Б. Стоматологът участвува със следните дейности: 

1. Снема  стоматологична  анамнеза.  Критерии  за насочване  към 

диагнозата са:   положителен   отговор   поне   на   1   въпрос   за   наличие   на симптоми   

от   устната   кухина   и   очни   симптоми;   отхвърляне   на изключващите критерии; 

повишено внимание при жени в перименопаузен период. 

2. Стоматологичен преглед. Критерии за насочване към диагнозата са: суха 

изгладена лигавица, рагади по устните, гингивити, стоматити , атипично разположени 
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множествени кариеси, хейлит, афтоза, глосит, частично или тотално обеззъбяване, подуване 

на паротидните слюнчени жлези. 

3. Насочва за консултация с лицево-челюстен хирург, стоматолог- 

специалист по заболявания на оралната лигавица, ревматолог. 

 

ВТОРО НИВО – ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СИМП И СИСП 

 

А. Лекари-специалисти от доболничната помощ извършват: 

1. Снемат  насочена   анамнеза.   Критерии   за   насочване   към 

диагнозата са:   положителен   отговор   поне   на   1   въпрос   за  наличие   на 

симптоми   от   устната   кухина   и   очни   симптоми;   отхвърляне   на  изключващите 

критерии; повишено внимание при жени в менопауза. 

2. Клиничен преглед. Критерии за насочване към диагнозата са: сухи 

лигавици, подуване на паротидните слюнчени жлези, суха кожа, зачервени очи, артрит. 

3. Насочват за консултации с ревматолог, лицево-челюстен хирург 

и стоматолог - специалист по заболявания на оралната лигавица. 

4. Издават направление за клинико-лабораторни изследвания /кръв 

и урина/. Търсят се ускорена СУЕ > 25 mm/h., повишен С-реактивен протеин, анемия. 

5. Издават   направление   и/или   насочват   за   хоспитализация   за 

поставяне  на окончателна диагноза - МБАЛ с  клиника/отделение по 

ревматология/, клиника/отделение по ЛЧХ и/или СБАЛЛЧХ. 

Б. Специалистите-стоматолози извършват: 

1. Снемане на стоматологична анамнеза. Критерии за насочване към 

диагнозата:   положителен   отговор   поне   на   1   въпрос   за   наличие   на симптоми   от   

устната   кухина   и   очни   симптоми;   отхвърляне   на  изключващите критерии; 

повишено внимание при жени в менопауза. 

2. Стоматологичен преглед. Критерии за насочване към диагнозата са: 

суха   изгладена   лигавица,   рагади   по   устните,   гингивити,   стоматити, 

атипично разположени кариеси, хейлит, афтоза, глосит, частично или тотално 

обеззъбяване. 

3. Насочват за консултация с лицево-челюстен хирург, стоматолог- 

специалист по заболявания на оралната лигавица, ревматолог. 
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В. Специалистите по ревматология, лицево-челюстна хирургия и по заболявания на 

оралната лигавица извършват: 

1. Издават направление и/или насочват за хоспитализация за поставяне на 

окончателна диагноза МБАЛ с клиника/отделение по ревматология/, клиника/отделение 

по ЛЧХ и/или СБАЛЛЧХ. 

 

ТРЕТО НИВО - ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

/МБАЛ С КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ, 

КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЧХ; СБАЛЛЧХ/ 

  Специалистите в посочените лечебни заведения за болнична помощ извършват: 

1. Снемат  разширена   анамнеза.   Симптоми   за   насочване   към диагнозата са:   

положителен   отговор   поне   на   1   въпрос   за  наличие   на симптоми   от   устната   

кухина   и   на   очни   симптоми;   отхвърляне   на изключващите критерии; повишено 

внимание при жени в менопауза. 

2. Клиничен преглед. Критерии за насочване към диагнозата са: сухи 

лигавици, подуване на паротидните слюнчени жлези, суха кожа, патология 

в зъбния статус, артрит, суха дразнеща кашлица, парестезии.  

3. Консултация    с    офталмолог.    Критерии    за    насочване    към 

диагнозата: наличие на поне 1 патологичен тест /Schirmer и Rose-Bengal/, проба с 

Fluorescein. 

4. Изследване  на  слюнчени  жлези.  Критерии  за  насочване  към 

диагнозата: наличие поне на един положителен тест от следните три: 

• Сцинтиграфия на слюнчени жлези. Белези за насочване към 

диагнозата: умерена до намалена функция при дифузно 

нарушена структура на паротидни  и  подчелюстни жлези 

хроничен сиалоаденит. 

• Паротидна сиалография. 

• Нестимулирана слюнчена секреция. 
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5. Биопсия на малки слюнчени жлези. Белези за насочване към 

диагнозата: атрофия на ацините, фиброзиране, лимфоцитна инфилтрация, дилатация на 

каналчетата и focus score ≥ 1. 

6. Допълнителни инструментални изследвания /при възможност/: 

 Ехография на слюнчени жлези. Белези за насочване към 

диагнозата:   наличие   на  хетерогенна структури с оформяне 

на псевдокистозни хипоехогенни зони; наличие на резки и гладки 

участъци;  двустранно   нееднородни слюнчени жлези с наличие   

на   кистични лезии. 

 Стоматоскопия. Белези за насочване към диагнозата: суха изгладена 

лигавица на устната кухина; усилен съдов рисунък, рагади по устните; 

гъста лепкава слюнка по устните ъгли и пода на устната кухина, 

зачервени възпалени гингиви.  

7. Клинико-лабораторни изследвания на кръв, урина и имунологични 

изследвания. Данни за насочване към диагнозата: ускорена СУЕ > 25 mm/h, 

наличие на автоантитела към Ro /SS-A/ и/или La /SS-B/, IgM-RF > 1:64 или ANA 

≥ 1:160. 

8. Насочват   за   консултации   с:    гинеколог,    гастроентеролог, 

пулмолог, оториноларинголог,     съответно     ревматолог     или     лицево-

челюстен ирург/специалист по заболявания на оралната лигавица и друг 

стоматолог-специалист при необходимост.  

9. Обобщават     резултатите     от     консултациите     и 

осъществените изследвания. 

10. Извършват широка диференциална диагноза. 

11. Поставят окончателна диагноза първичен синдром на Sjögren. 

12. Назначават адекватно лечение и профилактика на усложненията. 

13. Подготвят епикриза за общопрактикуващия лекар. 
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Забележки: 

1. Съществува   вероятност   болният   да   не   попадне   на   първо ниво или 

дори на второ ниво. Може да постъпи направо в болнично лечебно заведение. 

Независимо от нивото, към което се обръща за медицинска и/или стоматологична 

помощ, лечебните заведения на съответното ниво е необходимо да спазят посочените в 

това ниво препоръки. 

2. Ако болният попадне в лечебно заведение за болнична помощ извън 

посочените, то трябва да бъде насочен към уточнените. 

3. На   трето    йерархично    ниво    е    необходимо    да   има   тясна 

колаборация между посочените болнични лечебни заведения. 

4. Обратната   връзка   между   болничните   лечебни   заведения   и 

общопрактикуващия лекар е задължителна. 

Методичният комплекс може да бъде основа за разработване на методично 

указание на Министерство на здравеопазването за ранна диагноза на синдрома на Sjögren. 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА БОЛНИ СЪС  

СИНДРОМ НА SJÖGREN /Р. КОЛАРОВ/ 

Здравето е един от водещите критерии за качеството на живот. Подобряването на 

здравето повишава и качеството на живот чрез увеличаване степените на свобода на човека 

във физически, психически и социален аспект. 

Правилата за добра медицинска практика и принципите на медицинската 

етика изискват за всеки човек /независимо дали е млад или стар/ да се оказва 

адекватна  медицинска помощ, за да се запазят здравето и живота му. Независимо от 

това дали заболяването е често или рядко срещано. Достатъчен е фактът, че е нарушено 

качеството на живот. 

Всяко повишаване   степените   на   свобода   чрез   отстраняване на риск,   

стабилизиране  на  състоянието,   излекуване, намалване  на болката или отстраняване на 

двигателни, сензорни или други нарушения, стабилизиране на психиката и подобряване 

на самочувствието, също повишават качеството на живота. 

Социалните аспекти на заболяването са от особено значение за решаване на 

здравния проблем на индивида и за качеството на живот, но остават подценявани. 
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Досега   не  е   проучвано   качеството   на  живот  на   болните   със синдрома на 

Sjögren. Всички изследвания са фокусирани главно върху диагностиката и лечението  

на заболяването,  т.е.  проблемите  в  чисто клиничен аспект. 

Липсват данни в литературата за социалномедицинския аспект на  синдрома на 

Sjögren. Проблемите на болните започват от самото начало на заболяването, когато 

започва да се влошава качеството на техния живот. Засягат се всички жизненоважни 

функции: хранене, говорене, виждане, дишане, движения, а оттам - социалните контакти, 

ограничава се социалната активност, вкл. и трудовата дейност. 

Проблемите на болните в клиничен и особено в социален аспект не свършват с 

поставяне на точната диагноза и назначаването на адекватното лечение, защото 

качеството на живота им продължава да се влошава. В този смисъл, целта на 

своевременното и точно диагностициране, на провеждането на системно и 

адекватно лечение и на профилактиката е  да се подобри физическия,   психическия   и   

социалния   комфорт. Целта е да се повиши нивото на качеството на техния живот в 

рамките на вече съществуващото заболяване.  

Върху качеството при живот на болните със синдрома на Sjögren оказват 

влияние 3 групи фактори: 

•   характерът на самото заболяване; 

•   организацията  и   качеството на   оказваната   медицинска   помощ, което се 

изразява  чрез   навременно   диагностициране, адекватно и системно лечение и 

профилактика на усложненията, диспансеризиране; 

•  болните с ценностната си система, с общата си и здравна култура, изразена чрез 

отговорно отношение и  грижи за собственото здраве. 

В настоящото проучване като показател за оценка на качеството на живот на болните 

с първичен синдром на Sjögren са използвани и двата подхода /субективен и обективен/: 

 самооценка на здравното състояние - в началото на заболяването 

и в хода на развитието му.  Сравнено е с обективната външна 

оценка, която е направена от лекар; 

 показатели за физическа недееспособност; 

 наличие     на    придружаващи    заболявания     като     следствие 

/усложнения/ на заболяването; 

 показатели за социална недостатъчност; 

 заболеваемост и инвалидност. 
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Всяко заболяване в различна степен оказва влияние върху качеството 

на живот, независимо дали е остро или хронично, дали е рядко или често 

срещано. Това важи и за синдрома на Sjögren  

- заболяване с твърде специфичен характер.  

Като хронично автоимунно заболяване синдромът на Sjögren бележи 

прогресиращ    ход,    мултиорганна   симптоматика,   персистиране и прогресиране на 

симптомите. Обичайно се диагностицира трудно и късно. Между появата, на първите 

оплаквания и поставянето на точната диагноза съществува сравнително дълъг 

"латентен" период. Лечението на болестта се състои в контрол на хода на болестта 

без възможност за пълно излекуване. Част от болните се инвалидизират, една малка 

част се нуждаят и от придружител. По този начин характерът на заболяването 

влошава качеството на живота на болните със синдрома на Sjögren. 

Част от показателите за качеството на живот при болните със SS са представени 

на табл. 22. 

Таблица 22. Показатели за качество на живота при болни със синдрома на Sjögren в 

момента на прегледа /данни на Р. Коларов/ 

Показатели Брой лица 

Силно ограничена физическа активност 7 

Слабо ограничена физическа активност 25 

Функционални ограничения в зрението 39 

Затруднено хранене 40 

Затруднен говор 26 

Затруднени движения 42 

Затруднено дишане в покой 20 

Умора 42 

Нарушен сън 36 

Нарушени сексуални взаимоотношения 33 

Наличие на придружаващи заболявания 37 

Проведено болнично лечение 19 
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Инвалидност 17 

Ниска субективна оценка за собственото здраве  45 

 

При   една   сравнително   нормална   физическа   активност   преди  началото 

на заболяването, същата се ограничава по-късно значимо. 

Функционални ограничения в зрението 

При болшинството болни /39/ се регистрира от тях самите и от лекар сухота в 

очите. Това поражда субективни оплаквания като чувство за боцкане, парене в 

очите, чувство за наличие на чуждо тяло и др. Половината от болните се нуждаят 

от използване на изкуствени сълзи повече от 3 пъти дневно.  

Ограничения в действията, типични за ежедневието на човека. 

• Една от основните жизнени функции на организма е храненето. 

При всички наблюдавани болни храненто е нарушено. Основният симптом - сухота в 

устата, води до затруднено дъвкане на суха храна /при 40 болни/, трудно преглъщане /39 

лица/ и поражда необходимост от чест прием на вода - през деня /31 болни/ и нощта /33 

болни/; необходимост от прием на течности при всякакъв вид храна /26 болни/; 

необходимост от използване на изкуствена слюнка и пр. Сухата лигавица на устната 

кухина обуславя и редица други заболявания - кандидози, рецидивиращи афтози, 

глосити, хейлити, гингивостоматити, атипично развитие на кариеси и др. Като краен 

резултат нарушената биология в устната кухина води до преждевременна загуба на 

съзъбието /при 27 болни се наблюдава пълно обеззъбяване и при 9 болни – частично/ и 

поражда необходимост от последващо протезиране. Протезирането се приема по различен 

начин от пациентите, но в определена степен нарушава храненето, говора и оттам - 

качеството на живот. 

• Често следствие на сухотата в устната кухина е затрудненият 

говор, е се установява при 26 от наблюдаваните лица. Това 

оказва   влияние   предимно   върху   социалните   функции   на   индивида, които са  

свързани с ритъма на работа и социална адаптивност. 

•  Ангажиране на ставния апарат – Затруднени са движенията и като 

следствие са нарушени ежедневните  дейности: обличане, къпане, миене, хранене, 

работа и пр. /общо 42 болни/. 
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•   При 27 лица се наблюдава затруднено дишане при работа, а при 20 лица е 

затруднено дишането и в покой - като резултат от засягане на дихателната система и 

при отсъствие на сърдечна недостатъчност. 

• Наличие на общи прояви  като умора /при 42 болни/, нарушения в съня /при 

36 болни/.  

Социална недостатъчност 

Социалната   недостатъчност   е   тясно    свързана с ограниченията във 

физическата способност и се характеризира със следното: 

• ограничение на физическата независимост, което се изразява в необходимост 

от чужда помощ при придвижване /слепота/, от технически приспособления /тежък 

полиневрит, васкулит/. 

• намалена   подвижност, която е свързана с болките в ставите и мускулите; 

затруднени движения. 

•   ограничена заетост, която се изразява в намалена трудова активност и 

участие в домакинската дейност; 

• нарушена   социална   интеграция, която се изразява в   намалени социални 

връзки и контакти; 

•  известна икономическа зависимост поради увеличени преки и косвени 

разходи. 

От изброеното дотук е ясно, че социалните характеристики при болните със 

синдрома на Sjögren са сериозно променени. 

Следва да се обърне внимание и на сексуалните взаимоотношения на болните със 

синдрома на Sjögren. При 33 жени се наблюдава вагинална сухота, а при 24 – болезнен коитус, 

което сериозно нарушава сексуалния им живот и практически не водят такъв. Нито една 

от тези пациентки не използва вагинални лубриканти, които значително биха подобрили 

субективното чувство за пълноценен сексуален живот. 

Друг  пренебрегван аспект е   икономическият. Хроничният характер на 

заболяването, необходимостта от непрекъснати изследвания и консултации, от 

пожизнено лечение на член от семейството, се отразяват негативно върху финансовите 

възможности на семейството. 
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Икономическият аспект засяга и друг вид разходи. Лечението се провежда във 

високоспециализирани лечебни заведения, които са базирани предимно в големите 

градове. Това определя транспортни и други видове разходи. Нерядко болните прекъсват 

лечението или изследванията поради финансови причини. Лишени са от възможността 

своевременно да отидат в лечебното заведение.  

Освен директните икономически загуби за болния и обществото, някои автори 

подчертават значението и на друг вид икономически загуби - т.нар.  "пропуснати ползи 

следствие на нереализирани възможности". Това са скрити  индиректни загуби, които 

са породени от невъзможността на болния да реализира своите интелектуални, физически, 

образователни и професионални възможности. 

Навременното поставяне на диагнозата, системното лечение и наблюдение са от 

значение  за намаляване  на икономическите загуби. 

Данните о т  проучванията върху качеството на живот на болните със синдрома на  

Sjögren дават възможност да се направят следните изводи: 

1. Установяват се сериозни нарушения във физическия, психически 

и социалния комфорт на болните със синдрома на Sjögren. Ограничават се степените на 

свобода за дадения индивид, което се възприема като незадоволяване на собствените 

потребности и се намаляват  възможностите за постигане на самореализация /Фиг. 15/. 
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Фигура 15 
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2. Качеството на живот на болните е нарушено поради редуциране на 

двигателната активност, социални ограничения и  ниска самооценка на здравето. 

С убективната оценка е важна, защото качеството на живот се определя от нея. 

3. С нарастване давността на заболяването се влошава качеството на живот 

поради прогресиране на болестта и появата на усложнения.  

4. Ниското качество на живот определя необходимост от адекватна 

медицинска помощ и здравни грижи. 

5. Ниското качество на живот има икономически измерения, които са от 

значение за пациента и за обществото. 

6. Въпреки   невисоката   честота   на   синдрома   на   Sjögren, влошеното   

качество   на   живот  на   болните определя   това   заболяване като социалнозначимо. 

Стремежът към повишаване качеството на живот на болните със синдром на 

Sjögren трябва да бъде "златен стандарт" в медицинското им обслужване.  

От   направения   обзор на литературата и от анализа   на   собствените 

резултати, можем да направим следните изводи: 

1. Налице са съвкупност от проблеми при разглежданото заболяване . Това 

се определя от  характера на заболяването, трудното и закъсняло поставяне на 

диагнозата, неадекватното лечение и профилактика на усложненията, наличие на 

пропуски и грешки в медицинското обслужване; ниско качество на живот на болните. 

2. Липсват официални статистически данни и научни проучвания за 

честотата на заболяването в България - по обращаемост, хоспитализирана 

заболеваемост, заболеваемост с временна неработоспособност, инвалидност, 

болестност. 

3. Проучванията са фокусирани главно върху проблемите в чисто  

клиничен  аспект.   Липсват данни  за  социалномедицинския  аспект  на 

заболяването. Досега не е проучвано качеството на живот на болните със синдрома на 

Sjögren, оскъдни са и данните за медицинското им обслужване. 

4. Анализът  на  субективните   оплаквания   и   обективните  данни показва 

тенденция към увеличаване на броя и тежестта на случаите с късно поставена 

диагноза.  
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5. Проблемите на болните в клиничен и особено в социален аспект не 

свършват с поставяне на точната диагноза и назначаването на лечение. 

Осигуряването на по-добро качество на живот е златният стандарт в медицинското 

обслужване на болните със синдрома на Sjögren. 

6.  При анализа на качеството на живот на болните със синдром на Sjögren се 

установява: 

 наличие на сериозни нарушения във физическия, психическия и социалния 

комфорт на болните, ограничаване степените на свобода за дадения 

индивид, възприемано като незадоволяване на неговите потребности; 

намаляване на възможностите за постигане на самореализация. 

 незадоволително качество на живот на болните, което е изразено чрез ниска 

степен на субективната оценка на здравето /определена от самите лица/. 

 с увеличаване давността на заболяването се влошава качеството  на живот 

поради прогресиращия характер на болестта и появата на усложнения.  

7. Макар и относително рядко заболяване първичният синдром на Sjögren 

поставя   пред   медицинските   професионалисти   и   лечебните заведения редица 

проблеми за решаване. Проблемите са свързани с медицинското обслужване на 

болните:  

 недостатъчно познаване на заболяването, назначаване на лечение без 

провеждане на необходимите консултации и изследвания, провеждане на 

много и излишни консултации и изследвания, които обуславят ненужни 

финансови разходи от страна на самите лица и лечебните заведения; 

късно диагностициране; закъсняло  и неадекватно лечение /в много случаи 

полипрагмазия/; липса на вторична профилактика и на регулярно 

наблюдение; 

 дълъг маршрут на болния в здравната система /"разкарване" на 

болния, "маршрутизация"/ до поставяне на диагнозата; 

 липса на мултидисциплинарен подход при диагностицирането и 

лечението на заболяването. 

8. В  резултат на ниската здравна култура се установяват ниска  

отговорност за собственото здраве при някои болни,  която се изразява в 

несистемно провеждане на терапията. 

9. Данните за медицинското обслужване на болните със синдрома на 
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Sjögren са в подкрепа за наличие на пропуски и слабости. Наблюдава се 

"разминаване"   между  наблюдавано   и   очаквано   /желано/   качество   на 

оказваната медицинска помощ. 

10. Установените закономерности доказват необходимост от различен 

социалномедицински подход при решаване проблемите на болните със синдрома на 

Sjögren. 

Резултатите от проучването на медицинското обслужване на болните със синдрома 

на Sjögren и направените предложения за неговото усъвършенстване могат да се отнесат 

към всички болни с рядко срещани и рядко диагностицирани синдроми и болести, 

Основните  насоки  за  подобряване  на медицинското  обслужване  на болните  

със синдром на Sjögren са насочени към: 

 лекарите /стоматолозите 

 организацията на медицинската помощ 

 болните. 

Във връзка с тези насоки могат да се направят следните 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕДИЦИНСКОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЛНИ С ПЪРВИЧЕН СИНДРОМ НА SJÖGREN 

1. Синдромът     на     Sjögren е     мултидисциплинарен    проблем,    което  налага 

при неговото диагностициране и лечение да се координират усилията  на специалисти от 

различни области на   медицината    и    стоматологията   -   общопрактикуващи    лекари,    

офталмолози, ревматолози, оториноларинголози, гинеколози, гастроентеролози, пулмолози, 

невролози, имунолози, лабораторни лекари, специалисти по образна диагностика, 

клинични фармаколози, стоматолози - специалисти по заболявания на оралната лигавица, 

по лицево-челюстна хирургия и др., т.е. изисква се мултидисциплинарен подход. 

2. Повишаване компетентността на лекарите и стоматолозите по отношение на 

рядко срещаните/ рядко диагностицираните заболявания чрез системата за 

студентско и следдипломно обучение, методични указания на МЗ, участие в 

конференции и симпозиуми, планиране и организиране на съвместни срещи на 

ОПЛ и специалисти от извънболничната и болничната помощ с демонстрации на 

клинични случаи и снимков материал и др. Основна роля играят МЗ, висшите 

медицински училища, лекарите и стоматолозите, съсловните организации на лекари и 

стоматолози. 
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3. Възстановяване     и     разширяване      на      организационно- 

методичната   работа    с   общопрактикуващи   лекари,    стоматолози   и 

специалисти от извънболничната медицинска помощ с цел повишаване на 

тяхната квалификация и отговорност за отстраняване на някои съществени пропуски и 

грешки в организацията на здравната система. Основна е ролята на МЗ, 

националните и републиканските специалисти, МБАЛ и СБАЛ с междуобластни 

функции. 

4. Своевременно провеждане на необходимите изследвания и консултации 

при поява на първите характерни за заболяването оплаквания с цел разгръщане на 

пълен диференциалнодиагностичен план и своевременно поставяне на точна 

диагноза /при необходимост хоспитализация/ - консултации с ревматолог, 

стоматолог, офталмолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гинеколог и 

други; клинико-лаболаторни /имунологични/ изследвания, очни тестове, 

патохистологични изследвания, стоматоскопия, сцинтиграфия, и др. При съмнение за 

рядко заболяване, което  изисква мултидисциплинарен подход, да не се лимитират 

направленията за консултации и диагностични процедури. Основна роля играят 

лекарите и стоматолозите от доболничната медицинска и стоматологична помощ. 

5. Провеждане  на  вторична   профилактика с цел повишаване качеството на 

живот на болните в рамките на съществуващото заболяване. Важна е ролята на 

общопрактикуващия лекар за координация с останалите специалисти. 

6. Повишаване      ролята      на      общопрактикуващия      лекар. 

Общопрактикуващият   лекар   назначава своевременно необходимите изследвания и 

консултации, обединява резултатите, динамично проследява болните, като 

контролира симптомите в координация с останалите специалисти. Отговорен е още за 

информираността на пациента, за запазване на достойнството и правата му. 

7. Повишаване   ролята   на   стоматолога.   Общопрактикуващият 

стоматолог и стоматологът-специалист при съмнение за синдрома на Sjögren 

насочват своевременно за консултация при специалисти      по лицево - 

челюстна хирургия и по заболявания на лигавицата на устната кухина, 

както и при ревматолог. 

8. Установяване на надеждна връзка на хоризонтално равнище 

между първична медицинска и стоматологична помощ - НЗОК, МЗ. 

9. Повишаване   приемствеността   между   общопрактикуващия лекар  и  
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специалиститеНаложително е да се осъществява обратна връзка между тях. 

Отговорността се разпределя между лекарите и стоматолозите от всички 

йерархични нива на здравната служба. 

10. Повишаване на здравната култура и отговорността на болните за 

собственото им здраве с цел формиране на ценностен подход здравето  - 

Осъчествява се чрез създаване на нови и усъвършенстване на съществуващите 

форми, методи и средства на здравна просвета и здравно възпитание, което е съобразено 

с особеностите на болните. Лекарят и стоматологът при контактите с 

болния трябва да го информират за характера на заболяването, 

лечението, вторичната профилактика и прогнозата на болестта; за странични  

действия  на  прилаганите  медикаменти.    

11. Разработване и прилагане на методично указание за диагностика и 

лечение на синдрома на Sjögren. Основна роля има Министерството на здравеопазването 

чрез своите експерти /ревматолог, лицево-челюстен хирург, специалист по заболявания на 

оралната лигавица/.  

В заключение можем да обобщим, че първичният синдром на Sjögren е 

заболяване, което изисква мултидисциплинарен подход. Само навременната диагноза и 

адекватното лечение под контрола на лекари и стоматолози може да осигури добро 

качество на живот на болните с това нерядко и малко познато заболяване. 
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Резюме: 

Нитроимидазолите са бактерицидни средства с мишена-бактериалната ДНК и и се 

включват в терапията на анаеробни инфекции (вкл. бактериална вагиноза и колит от 

Clostridium difficile), на инфекции от протозои и на болестта на Crohn. Активността на 

метронидазола (MTZ) и тинидазола е сходна. Повечето клинично значими анаероби 

остават MTZ чувствителни, но резистентност е съобщавана в групата Bacteroides fragilis, 

клостридиални видове и анаеробни коки, и около ½ от неспорообразуващите Грам-

положителни анаеробни пръчици. Понастоящем, чувствителността на анаеробните видове 

към MTZ  невинаги е предсказуема. Предимства на MTZ са високата активност срещу 

Грам-негативни анаероби, наличност за орално и интравенозно пролагане, бързо 

бактерицидно действие, добро тъканно проникване, нисък риск от индуциране на колити 

от C. difficile и ниска цена. Мутагенното действие на MTZ върху бактерии и животни 

мотивира по-широки и продължителни проучвания за генотоксичността при хора. 

Тестуването на бактериалната чувствителност към MTZ има специфични изисквания. MTZ 

се счита за златен стандарт за сравняване активността на новите антианаеробни средства. 

Тройните режими с MTZ са алтернатива за ерадикация на H. pylori инфекцията, а MTZ е 

препоръчан в състава на четворните режими при неуспешна ерадикация. Въпреки, 

първичната резистентност (20-40% в Европа) на H. pylori към MTZ, агентът е активен и 

срещу 2/3 от резистентните щамове H. pylori. Проучени са механизмите и гените за 

резистентност към нитроимидазоли. Нитазоксанидът, едно ново, подобно на 

нитроимидазолите средство, може да има добър терапевтичен потенциал. 

 

Ключови думи: нитроимидазоли, metronidazole, анаероби, Helicobacter pylori, 

резистентност, механизъм, клинична употреба 



Abstract 

Nitroimidazoles are bactericidal prodrugs targeting bacterial DNA and are involved in the 

treatment of anaerobic infections (involving Clostridium difficile-induced colitis and bacterial 

vaginosis), infection with protozoans, as well as Crohn's disease. Activities of metronidazole 

(MTZ) and tinidazole are similar. Most clinically significant anaerobes remain MTZ susceptible, 

although resistance has been reported in Bacteroides fragilis group, clostridial species and 

anaerobic cocci, and in about ½ of non-sporeforming Gram-positive anaerobic rods. However, 

the susceptibility of anaerobic species to MTZ is not always predictable. Advantages of MTZ are 

the high activity against Gram-negative anaerobes, availability for oral and intravenous 

application, rapid bacterial killing, good tissue penetration, low risk for inducing C. difficile 

colitis, and low cost. The mutagenic activity of the MTZ in bacterial systems and animals 

motivates wider and longer studies on the genotoxicity in humans. Bacterial susceptibility testing 

to MTZ has specific requirements. MTZ is considered as the gold standard agent, against which 

newer anaerobic antibiotics are compared. Triple regimen, involving MTZ, is an alternative for 

H. pylori eradication, and MTZ is recommended in the quadruple regimens in case of 

unsuccessful eradication. Although primary H. pylori resistance rate to MTZ is 20-40% in 

Europe, the agent is active against 2/3 of the resistant H. pylori strains. The mechanisms and 

genes for nitroimidazole resistance have been evaluated. Nitazoxanide, a new nitroimidazole-like 

drug, could have a good therapeutic potential. 

 

Keywords: nitroimidazoles, metronidazole, anaerobes, Helicobacter pylori, resistance, clinical 

application 



Въведение 

Нитроимидазолите са нитрохетероциклични съединения с антипаразитно и 

антибактериално действие и включват метронидазола (metronidazole, с търговски имена 

Metronidazole, Flagyl и Trichomonacid) за перорална (po) и интравенозна (iv) употреба; 

тинидазола (tinidazole, с търговско име Fasigyne) за po употреба; орнидазола (ornidazole,  с 

търговско име Tiberal) за po и iv употреба, и секнидазола (secnidazole,  с търговски имена 

Flagentyl и Secnil) за po употреба. 5-нитроимидазолите имат хетероцеклична структура от 

имидазол-базирано ядро и нитритен радокал (NO2), на пета позиция, (Castelli et al., 1997). 

Нитроимидазолите са неактивни и неполезни към аеробните и факултативно анаеробни 

бактерии. Тези агенти имат тесен спектър на активност и инхибират само стриктните 

анаероби и микроаерофилите от род Helicobacter и значително по-слабо  Campylobacter. 

Антибактериалното действие на метронидазола (MTZ) и тинидазола е сходно (Bergan, 

1985). Нитроимидазолите обаче не са средство за лечение на ентероколит от Campylobacter 

spp., където се предпочитат макролиди и флуорохинолони. Орнидазолът обикновено не се 

използва за H. pylori инфекцията, докато тинидазолът и по-рядко секнидазолът са били 

използвани в някои проучвания (Canton et al., 2001; Kumar et al., 2001; Scaccianoce et al., 

2006).  

MTZ е открит през 1957 г. и въведен през 1959 г. за лечение на инфекции от род 

Trichomonas, но и понастоящем е едно от често използваните антибактериални средства по 

света (Bendesky et al., 2002; van der Wouden et al., 2001). Нитроимидазолите са активни   

срещу Trichomonas vaginalis, но резистентността (5%) се увеличава (Cudmore et al., 2004). 

Нитроимидазолите се използват също за лечение на инфекции от Giardia lamblia и 

Entamoeba histolytica, (Castelli et al., 1997). Прилагат се и при болест на Crohn, розацея и 

др., (Martinez & Caumes, 2001). Интересно е, че MTZ е активен и срещу т. нар. “спящи 

форми” на  Mycobacterium tuberculosis в анаеробни условия, а действието се усилва от 

рифампин (Wayne & Sramek, 1994; Heifets et al., 2005). Само MTZ и капреомицинът са 

показали бактерицидно действие върху нереплициращи се (латентни) нубелкулозни 

бактерии (Heifets et al., 2005). 

 

Механизъм на действие на нитроимидазолите 



Групата на 5-нитроимидазолите (неактивни per se), изисква вътреклетъчно редуциране 

на нитро-групата в анаеробни условия (Jenkins, 2001). MTZ прониква в бактериалната 

клетка с пасивна дифузия, улеснена при вътреклетъчна редукция. Приемането в клетката е 

свързано със степента на редукцията.  

MTZ е токсичен само в редуцирано състояние. Нитрогрупата се редуцира само от 

системи с много нисък редокспотенциал (напр. ферредоксини и флаводоксини). 

Необходим е редокспотенциал от поне –415 mV, който се постига от анаеробните бактерии 

(при редокспотенциал –430 до –460 mV), но не от аеробите и факултативните анаероби 

(при редокспотенциал -350 mV), затова последните са неспособни да редуцират MTZ, 

(Castelli et al., 1997).  

В бактериалната клетка, MTZ се трансформира в имидазолен радикал и нитритен йон. 

При анаеробите с техния нисък редокс потенциал, MTZ се редуцира до активния 

метаболит с едностъпален електронен трансфер, (van der Wouden et al., 2001). Редукцията 

се осъществява от пируват-ферредоксин оксидоредуктазата, или хидрогеназа-ферредоксин 

свързана система. Тази редукция е обратима в присъствие на нислород и стабилна само в 

анаеробни условия (Jenkins, 2001). Редуцираните хидроксиламини (интермедиерни 

продукти) са отговорни за накъсване на бактериалната ДНК в областите на веригата, 

богати на аденин и тимин.  Нитрорадикалните анйони окисляват тимидина в ДНК. 

Бактериалната ДНК се окислява, получават се разкъсвания на веригите, дестабилизация на 

хеликса и  последваща клетъчна смърт. Интермедиерните редуцирани продукти на 

нитроимидазолите са нетрайни (с кратък живот) и се превръщат в нетоксични и неактивни 

крайни продукти. Приложен орално, MTZ се абсорбира почти напълно (>90%), но 

абсорбцията при ректално и вагинално прилагане и по-ниска (Lamp et al., 1999). След 

метаболизиране в черния дроб, 60-80% се екскретират с урината и фецеса, но само 12% се 

екскретират непроменени с урината (Lamp et al., 1999).. Нитазоксанидът има умерена 

абсорбция и се елиминира с урината (33%) и фецеса (67%), (Pankuch & Appelbaum, 2006). 

Тинидазолът, орнидазолът и секнидазолът също се абсорбират и разпределят в тъканите 

добре след орално прилагане (Lamp et al., 1999).. 

Накратко, механизмът на действие на MTZ има 4 фази: дифузия в клетката мишена; 

редукция на нитрогрупата на MTZ; взаимодействие на нитрогрупата с ДНК на мишената и 

клетъчна смърт и накрая освобождаване на метаболизираните продукти в неактивна форма 



(Martinez & Caumes, 2001). Вероятно има и други механизми, напр. при висока 

концентрация на нитроимидазоли при някои видове от род Clostridium има бърза лиза на 

клетките. Нитроимидазолите въздействат и върху заряда и хидрофобността на някои 

анаероби (B. fragilis), като така облагоприятстват фагоцитозата in vivo.  

 

Клинична употреба на нитроимидазолите за терапия на анаеробни инфекции 

Поради бактерицидното си действие, MTZ се използва за лечение на анаеробни 

инфекции, вкл. за тежки анаеробни инфекции, напр. интраабдоминални и пелвични, 

ендокардити и инфекции на централната нервна система. MTZ е мощен агент срещу 

повечето анаероби, с изкл. неспорообразуващите Грам-положителни пръчици, както и 

бактерии от род Sutterella и Capnocytophaga (Downes et al., 1999; Wexler et al., 2002). MTZ 

има слаба активност към бактерии от род Actinomyces, Eubacterium, Bifidobacterium, 

Propionibacterium и микроаерофилни стрептококи поради недостатъчна активност на 

нитроредуктазата.  

Чувствителни към MTZ са >95% от щамовете Bacteroides fragilis, Prevotella, 

Porphyromonas, Fusobacterium, Bilophila, Clostridium perfringens и др. видове клостридии 

(Jousimies-Somer et al., 2002). Важно е, че MTZ е постоянно бактерициден срещу бактерии 

от B fragilis групата. Освен това, само MTZ от всички антимикробни средства е постоянно 

бактерициден срещу бактерии от род  Bilophila.  

Антианаеробните средства се делят на 4 групи: постоянно активни (карбапенеми, бета- 

лактами+ бета-лактамазни инхибитори, MTZ, хлорамфеникол); вариабилно активни 

(цефокситин, клиндамицин); непостоянно активни (цефотетан,  цефметазол, цефтизоксими 

и доксициклин) и неактивни (аминогликозиди, азтреонам, сулфонамиди, триметоприм и 

повечето от старите хинолони, вкл. ципрофлоксацин).  

При възрастни с анаеробни инфекции, MTZ често се прилага перорално х500 mg 3х ден 

(Martinez & Caumes, 2001). При тежки анаеробни инфекции MTZ може да се прилага 

интравенозно (15 mg/kg за начало, после 7.5 mg/kg, (х500 mg на 6 ч), но не повече от 4 

g/ден. При тежки анаеробни инфекции, MTZ може да се комбинира с бета- лактами, 

флуорохинолони, или аминогликозиди (Martinez & Caumes, 2001). Тиазолидите 

нитазоксанид и тизоксанид са показали също добро антианаеробно действие, но МПК на 



MTZ е била по-ниска (по-добра активност) срещу анаеробните бактерии, с изключение на 

клостридиите, отколкото тази на тиазолидите (Pankuch & Appelbaum, 2006). 

Повечето анаеробни инфекции са полимикробни (смесени) инфекции (Jenkins, 2001) 

Поради липсата на клинична активност срещу аеробните и факултативно анаеробни 

бактерии и микроаерофилните стрептококи, MTZ не е подходящ за монотерапия на 

полимикробни анаеробни инфекции, напр. абсцеси. Фармакокинетиката на MTZ е 

непроменена от фактори като бъбречна недостатъчност, хемодиализа, амбулаторна 

перитонеална диализа, възраст и чревни заболявания (Lamp et al., 1999). Нарушената 

бъбречна функция намалява отделянето на метабилитите на MTZ, но токсичност не е 

описана и може да не се правят корекция на дозата според някои автори, или да се 

коригира дозата според други автори (Lamp et al., 1999; Martinez & Caumes, 2001). 

Чернодробните увреждания водят до намалено елиминиране на MTZ и затова се 

препоръчва редукция на дозата (Lamp et al., 1999).. Тинидазолът не бива да се прилага при 

пациенти с тежко чернодробно увреждане (Fung & Doan, 2005). 

При колит от Clostridium difficile, MTZ се прилага перорално х 500 mg 3х ден за 10 дни 

и се предпочита пред ванкомицина, поради опасността от селективен натиск и повишаване 

броя на ванкомицин резистентните щамове ентерококи, (Cunha, 2002). Усхехът при 

пероралното прилагане на MTZ е 90-97%, но рецидив може да се получи често, в 15-25% 

от болните (Bouza et al., 2005).  Важно е обаче, че за терапия на псевдомембранозен колит, 

причинен от наскоро установения хипевирулентен риботип 027 на C. difficile, вместо MTZ 

се препоръчва като ефективен ванкомицинът (Krausz et al, 2005). Това е особено важно, 

защото напоследък в някои страни се наблюдава повишена честота и тежест на колитите 

от  C. difficile (Thorpe & Gorbach; 2006). Нитазоксанидът (едно сходно нитротиазолидно 

съединение) в доза 500 mg 2 х ден за 7-10 дни е показал не по-малка активност от MTZ за 

лечение на псевдомембранозен колит (Musher et al., 2006). 

При бактериална вагиноза, MTZ може да се прилага перорално х 500 mg 2х ден за 7 дни, 

или 2 g в 1 прием., или локално (Martinez & Caumes, 2001). Общият успех обаче е само 60-

70% (Larsson & Forsum, 2005). За полимикробни вагинални инфекции се ползва и 

вагинален крем (0.75%) със същия терапевтичен усхех. Подобни резултати са доказани и 

при локално прилагане на клиндамицин. 



При инфекция от Trichomonas vaginalis, може да се приложи MTZ (Tinidazole) 2 g 

единична доза, или MTZ 500 mg po 2x ден за 7 дни с терапевтичен успех 95%р (Martinez & 

Caumes, 2001). Стандартният режим 250 mg po 3x ден за 7 дни дава >90% успех. 

Тинидазолът е бил ефикасен колкото MTZ за терапия на трихомониаза и по-добър за 

лечение на гиардиаза и амебиаза (Fung & Doan, 2005). Препоръчаната употреба на 

тинидазола е единична доза 2 g за трихомониаза и гиардиаза и 2 g/ден за 3 - 5 дни при 

амебиаза (Fung & Doan, 2005). 

Метаболизмът на MTZ е главно чернодробен с образуване на 5 метаболитни продукти, 

от които два главни: хидрокси- и кисели метаболити. Елиминирането се осъществява с 

урината и жлъчката (Martinez & Caumes, 2001). MTZ и тинидазолът имат време на 

полуживот в серума 6-10 ч. и 9-14 ч., респективно, (Bergan, 1985; (Martinez & Caumes, 

2001). Времето на полуживот е удължено (>10 ч.) при бъбречна и чернодробна 

недостатъчност и при хора в напреднала възраст. Времето на полуживот на 

хидроксипродукта е по-дълго, от 8.5 до 19.2 ч.  

След единична профилактична интравенозна доза от 1500 mg MTZ, или тинидазол, е 

било установено продължитело (36-48 ч.) антибактериално действие на двата агента, 

(Bergan, 1985). MTZ проявява зависима от концентрацията бактерицидна активност (Lamp 

et al., 1999). MTZ е показал активност 12-24 ч. след прилагане в доза 1 g и 

постантибиотичен ефкт над 3 ч. след падане на концентрацията пос МПК, Lamp et al., 

1999). Нитроимидазолите се абсорбират се добре и проникват в тъканите и течностите, 

вкл. в жлъчния сок, бронхиалните секрети, слюнката, перитонеалната течност, 

интраабдоминалните органи и в централната нервна система (напр. при мозъчен абсцес), 

(Martinez & Caumes, 2001). MTZ достига 60-100% от плазмените концентрации в много от 

тъканите и прониква, но не достига високи концентрации в плацентата (Lamp et al., 1999). 

За разлика от MTZ, клиндамицинът не прониква добре в централната нервна система, 

(Stranz & Bradley, 1981). Отношението на постижимите нива на MTZ в ликвора към кръвта 

при възпалени менинги е 30 до 100. Нивото на MTZ в жлъчката спрямо серума е 1. Това е 

клинично важно, защото анаеробите са на трето място след бактериите от род 

Enterobacteriaceae и Enterococcus като причинители на холецистити.  Екстраваскуларната 

пенетрация на MTZ и тинидазола са сходни (Bergan, 1985). 

 



Резистентност към нитроимидазоли при анаеробните бактерии  

Рядко се установява резистнтност към нитроимидазоли  при анаеробите. Първият MTZ 

резистентен изолат B. fragilis е бил съобщен 18 години след въвеждането на MTZ за 

клинична употреба (Jenkins, 2001). За развитие на резистентността се предполага точкова 

мутация в отговорните гени. Интересно е, че MTZ може да бъде инактивиран от 

съпътстащи анаеробите факултативно анаеробни бактерии, напр. ентерококи и така да се 

защитят облигатните анаероби от действието на агента при смесени инфекции (Jenkins, 

2001). Въпреки това, резистентността към MTZ при Грам-негативните анаероби остава 

извънредно ниска, често <1 %, затова MTZ е средство на избор за терапия на инфекции от 

Bacteroides и други видове Грам-негативни анаероби (Jenkins, 2001; Wexler et al., 2002; 

Fille et al., 2006). 

Придобитата резистентност при облигатните анаероби е рядка, но в Гърция, Испания и 

Франция 1-6% B. fragilis са MTZ резистентни (Barbut et al., 1999; Papaparaskevas et al., 

2005; Pelaez et al., 2002). Това е от диагностично значение, защото много лаборатории 

разчитат на чувствителността на щама към MTZ с диагностичен диск, за да го определят 

заедно с другите тестове като щам от B. fragilis групата, но така MTZ резистентните 

щамове не могат да се идентифицират правилно и честотата на резистентността се 

подценява (Simon et al., 2000). 

Над половината (63%) от изолатите на неспорообразуващите Грам-положителни 

пръчици и 18-25% от тези на Sutterella wadsworthensis са резистентни към нитроимидазоли 

(Downes et al., 1999; Wexler et al., 2002). Обичайната резистентност на аеробите и някои 

микроаерофили, на Propionibacterium аcnes и Actinomyces israelii се дължи на недостатъчна 

активност на нитроредуктазата. 

От 1970те години е съобщавана резистентност към MTZ при анаеробите. При 

Bacteroides fragilis групата, някои автори съобщават нарастване на резистентността към 

MTZ от 1.9% (1995 г.) до 7.5-14% през 1998-1999 г., но други автори не установяват такава 

динамика (Wexler et al., 2002; Barbut et al., 1999; Behra-Miellet et al., 2003). При  B. fragilis 

групата, най-често около 0.5-2-5% от щамовете са резистентни към нитроимидазоли, но в 

други проучвания не са намерени MTZ резистентни щамове (Jousimies-Somer et al., 2002; 

Aldridge et al., 2001; Betriu et al., 1999; Lin et al., 2006), (Табл. 1).  



Рядко се съобщава резистентност към MTZ и при някои клостридиални видове (C. 

bifermentans, C. difficile, C. perfringens и C. ramosum) и Prevotella и Porphyromonas species 

(Scanlan et al., 1994; Pelaez et al., 2002; Tuner & Nord, 1993; Wexler et al., 2002; 

Papaparaskevas et al., 2005) Някои C. difficile (2-4% и дори до 6%) имат намалена 

чувствителност към MTZ (Barbut et al., 1999; Pelaez et al., 2002).  

Тревожно е съобщението на Mory et al., (2005), за наличие на резистентност към MTZ 

при шам Prevotella, изолиран от болен с бактериемия; защото до скоро видовете на този 

род анаероби се считаха предсказуемо чувствителни към MTZ. Papaparaskevas et al., 

(2005), съобщават 4 от 31 щама Prevotella spp. като MTZ резистентни. 

За Грам положителните анаеробни коки има противоречиви данни в литературата, така 

напр. някои автори не намират резистентност към MTZ, но според други има 

резистентност в 6-10% (Koeth et al., 2004; Citron et al., 1995; Wexler et al., 2002).). В наше 

предишно проучване, от 44 щама Грам-положителни анаеробни коки, изолирани от 

плеврална течност на болни с белодробен емпием, резистентност към MTZ беше намерена 

в 15.9% (Boyanova et al., 2004). 

Според наши проучвания, от с абсцеси и флегмони в лицево-шийната област, приети в  

СБАЛ Лицево-челюстна хирургия, бяха тестувани за чувствителност анаеробни Грам-

отрицателни бактерии, вкл. B. fragilis група (7 щама), Prevotella/Porphyromonas spp. (49), 

Fusobacterium spp. (15) и други видове (8); както и Грам-положителни анаероби, вкл.  

Clostridium tertium (1 щам), Грам-положителни неспорообразуващи анаеробни пръчици 

(57) и Грам- положителни анаеробни коки (14). Резистентност към MTZ беше намерена в 

2.5% (2 от 79 щама) от Грам-отрицателните анаеробни щамове анаероби и в 58.3% (42 от 

72), от Грам–положителни анаеробни изолати. Резистентен беше и щамът Clostridium 

tertium. Резистентност към MTZ е била описана при C. tertium и някои други 

клостридиални видове (Miller et al., 2001; Pelaez et al., 2002; Speirs et al., 1988). 

От съществено клинично значение е, че анаеробните изолати от хемокултури са били с 

по-ниска честота на чувствителност към MTZ и други антимикробни средства (Aldridge et 

al., 2001).  

Резистнетността към MTZ, ако е налична, има хромозомен характер. Резистнетността 

може да се дължи на нарушен пермеабилитет (увредени мембранни протеини) и 

инактивиращи ензими (намалена пируват-ферредоксин оксиредуктазна активност и 



увеличена лактат-дехидрогеназна активност, и хромозомни, или плазмидни nim гени), 

(Fang et al., 2002). Причина за резистентност могат да бъдат редуцираните взаимодействия 

на MTZ с ДНК и особено загубата на активността на пируват-дехидрогеназната система, 

която е важен механизъм при C. perfringens и B. fragilis. Наличието на два механизма 

(нарушен пермеабилитет и намалена активност на нитроредуктазата) е описано при B. 

fragilis.  

Генетичните детерминанти са върху хромозомата, или в малки плазмиди (7-10kb). Три 

малки плазмиди са преносими с процес, подобен на конюгация. Хромозомните 

детерминанти също са преносими с конюгация.  

Установени са 5 гени за резистентност към нитроимидазоли, т.нар. nim гени (nimA, B, C, 

D и Е), (Fang et al., 2002; Lubbe et al., 1999). Те имат 70% идентичност на нуклеотидна 

последователност, следователно те са тясно свързани (Jenkins, 2001). Гените са върху 

плазмиди (nimA, nimC, nimD) или върху хромозомата (nimB), но въпреки преносимата 

природа на плазмидите, 75% от резистентните изолати Bacteroides spp. имат хромозомно 

кодирана резистентност (Simon et al., 2000). Най-висока резистентност е установена при 

наличие на nimB (Fang et al., 2002; Lubbe et al., 1999; Jenkins, 2001).. Установено е, че nim 

гените се намират върху транспозони, или интегрони. Открити са сходни инсерционни 

последователности на краищата на nimA и nimB гените (Jenkins, 2001).  

Счита се, че nim гените кодират нитроимидазол-редуктаза, която превръща 

нитроимидазола в аминоимидазол и така се избягва образуването на токсични нитрозо 

радикали. Така напр., nimA гени са намерени при: Propionibacterium, Actinomyces 

odontolyticus, Clostridium bifermentans и Prevotella bivia, а nimB и nimЕ гени са намерени 

при B. fragilis групата (Lubbe et al., 1999; Simon et al., 2000).). За доказване на nim гените се 

използва полимеразната верижна реакция (PCR) и PCR-базирани техники.  

 

Метронидазол за терапия на Helicobacter pylori инфекцията  

MTZ участва в терапевтичните тройни и четворни комбинации за ерадикация на H. 

pylori-инфекцията (Табл. 2). Предимство на MTZ е неговото бактерицидно действие върху 

H. pylori и едновременното системно и локално действие. Режимите за ерадикация на H. 

pylori с MTZ включват: инхибитори на протонната помпа (ИПП), или ранитидин бисмут 

цитрат (RBC) 2х ден + кларитромицин (Clarithromycin) 2х500 mg/ден + MTZ 2х 500 mg/ден 



за най-малко 7 дни (7 до 14 дни), или ИПП 2х ден + бисмут субсалицилат/ субцитрат 120 

mg , 4х ден + MTZ 500 mg 3х ден + тетрациклин 500 mg 4х ден (Malfertheiner и съавт., 

2002; Calvet, 2006). За съжаление, ерадикацията на H. pylori инфекцията е трудна и с 

тройните комбинации се постига успех в само 70-80%, а използването на четворната 

комбинация за 7 дни може да бъде неуспешно в до 40% от случаите (Calvet, 2006; 

Francavilla et al., 2005; Cianci et al., 2006). 

Нитроимидазолите се включват и в неотдавна предложеното секвенциално лечение на 

H. pylori инфекцията, т. е. с прилагане на две различни комбинации непосредствено една 

след друга за общо 10 дни. Scaccianoce et al., (2006) предлагат езомепразол 20 mg + 

амоксицилин 1 g за 5 дни и езомепразол 20 mg, кларитромицин 500 mg и тинидазол 500 mg 

за останалите 5 дни с успех на ерадикацията 94% спрямо 81.7% с конвенционална тройна 

терапия. Francavilla et al., (2005) прилагат при деца омепразол + амоксицилин за 5 дни и 

непосредствено след това омепразол + кларитромицин + тинидазол за още 5 дни с успех 

97.3% спрямо 75.7% с конвенционална тройна терапия. 

MTZ се секретира в стомашната мукоза и слюнката. За разлика от бета-лактамите, 

хинолоните и макролидите, активността на нитроимидазолите върху H. pylori не намалява 

при рH 5.5 и те са активни и в кисела среда. Бактерицидното действие на MTZ върху H. 

pylori се постига в концентрации по-високи от минималната потискаща концентрация 

(МПК) само 2-4 пъти. Селекциониране на резистентност in vitro със субинхибиторни 

концентрации MTZ е била установена с висока честота от  10
-5

 до 10
-6 

,
 
(Canton et al., 2001).   

H. pylori има различен метаболизъм на MTZ от анаеробите: метаболитите от 

едностъпалния електронен трансфер се реокисляват в микроаерофилна среда (van der 

Wouden et al., 2001). Процесът, наречен “futile cycling” се съпътства с образуване на 

токсични кислородни радикали, които после се неутрализират.  

За разлика от анаеробите, H. pylori, има О2-нечувствителна нитроредуктаза, кодирана от 

гена rdxA, която редуцира MTZ с електронен трансфер и  възпрепятства  процеса futile 

cycling (Jenks & Edwards, 2002). Така този ензим позволява активиране на MTZ в 

микроаерофилни условия.  

Резистентността e най-често свързана с мутационно инактивиране на няколко гени, но 

резистентните H. pylori щамове могат да имат известна и остатъчна (background) 

чувствителност към MTZ поради други (О2-чувствителни) нитроредуктази (Megraud, 2004; 



van der Wouden et al., 2001). Резистентността на H. pylori към MTZ се свързва с мутации на 

гена  rdxA (ген, кодиращ NADPH нитроредуктаза), но роля имат и гените frxA (кодиращ 

NADPH флавин оксидоредуктаза) и fdxB (ферредоксин-подобен протеин), (Jenks & 

Edwards, 2002).  Счита се, че резистентността зависи от инактивиране на rdxA, а мутациите 

в  frxA могат да усилят резистентността (Jenks & Edwards, 2002).  

H. pylori може да придобие резистентност към MTZ и с естествена трансформация, 

което може да има значение при коинфекция на пациента с два, или повече щама H. pylori. 

Коинфекция с два щама, които магат да бъдат чувствителен и резистентен към MTZ, е 

намерана в 5-10% от пациентите, (McNulty et al., 2002). Резистентността изчезва, ако H. 

pylori се култивира анаеробно в присъствие на MTZ за 2-12 ч. Така щамовете постигат 

достатъчно нисък редокспотенциал за редукция на MTZ.  Kutschke & de Jonge (2005)  

установяват ефлукс механизми за много антибактериални средства при H. pylori, което 

също може да допренася за резистентността. 

 

Честота на рeзистентност на H. pylori към метронидазол 

Първично резистентни се означават щамовете H. pylori, изолирани от болни, които не са 

били дотогава лекувани за ерадикация на H. pylori инфекцията. Пост-терапентична 

резистентост на H. pylori към MTZ се означава резистентността при пациенти след 

неуспешна терапия за ерадикация на инфекцията с режим, включващ MTZ. Като вторична  

резистентност се означава резистентността на щамовете H. pylori, изолирани от болни, 

които са били чувствителни преди терапията за ерадикация на H. pylori инфекцията, но в 

резултат на лечението, са придобили устойчивост. 

Първично резистентни към MTZ са около 20-40% от щамовете H. pylori в Европа и 

САЩ и до 70- >80% от щамовете в Африка и Мексико (Megraud, 2004; Peitz et al., 2002), 

(Табл. 3). У нас първичната резистентност към MTZ беше около 15% от H. pylori щамовете 

от деца и около 26% при възрастни за периода 1996-2004 год., (Boyanova et al., 2006). 

Първичната резистентност на H. pylori към MTZ е показала нарастване през годините 

според някои автори, или незначителни различия според други автори и в наше проучване 

между 1996/1999 и 2003/2004 (Lopez-Brea et al., 2001; Bontems et al., 2001; Kalach et al., 

2001; Boyanova et al., 2006). 



В някои проучвания, като рискови фактори за резистентността на H. pylori към MTZ,  са 

били установени предишна употреба на агента, напр. поради паразитни болести в 

тропическите страни, или при жените в развитите страни за гинекологични инфекции, 

което е довело до по-честа първична резистентност при жените (Megraud, 2004; Yuen et al., 

2005). Ползването на нитроимидазоли за зъбни инфекции също може да бъде свързано със 

селективен натиск за повешаване на резистентността на H. pylori към MTZ. В някои 

проучвания обаче, не е била намерена връзка между резистентността и пола, но е била 

установена такава в различни етнически групи (Elviss et al., 2005). Етнически различия 

установяват и други автори (Yuen et al., 2005). Рискови фактори за резистентността не са 

установени в някои проучвания (Lopes et al., 2005). В страни с по-ниска консумация на 

антимикробни средства, вкл. нитроимидазоли, първичната резистентност на H. pylori към  

MTZ е била по-ниска- 16.2% при възрастни в Швеция (Storskrubb et al., 2006).  

Интересно е обаче, че MTZ е активен и към някои резистентни H. pylori щамове. 

Ерадикацията на чувствителните щамове H. pylori е 90-97%, а на резистентнте щамове е  

63-75% при използване на троен режим за ерадикация на инфекцията (Megraud, 2004). 

Най-често резистентността към MTZ намалява успеха на ерадикацията с 20-30%. Допуска 

се наличието на синергично действие между ранитидин бисмут цитрата и MTZ (Megraud et 

al., 2000). 

Комбинацията MTZ + кларитромицин + ИПП дава ерадикация около 90% при щамове, 

чувствителни и към двата антибактериални агента (Megraud, 2004). Комбинацията MTZ + 

амоксицилин + ИПП е дала ерадикация 73.4% при деца, вкл. 90% при чувствителните към  

MTZ щамове и 42% при резистентните (Faber  et al., 2005). В Яхония, комбинацията MTZ + 

амоксицилин + ИПП е дала висок успех на ерадикация (90%) и се препоръчва в случай на 

неуспешна първа терапевтична схема (Takahashi et al., 2006). Успехът на ерадикацията на 

H. pylori инфекцията зависи от МПК на MTZ върху щама от пациента in vitro. 

Комбинацията амоксицилин + MTZ + лансопразол за 10 дни е дала ерадикация в 96% при 

МПК на MTZ < 2 mg/l, в 78% при МПК 2-8  mg/l и само в 45% отслучаитепри МПК на 

MTZ ≥16 mg/l.  

В литературата, пост-терапевтична  и вторична резистентност към MTZ са съобщавани 

в 35-90% и 31- >50%, (Canton et al., 2001; Bontems et al. 2001, Megraud, 2004). У нас, 

посттерапевтичната резистентност към MTZ е много честа (81.6%), (Boyanova et al., 2006).  



Вторична резистентност на H. pylori към MTZ се наблюдава в монотерапия в 50-90%, а 

при битерапия и тритерапия в 3 до 40 и даже до 50% (Bontems et al., 2001). Резистентните 

щамове H. pylori губят способност да постигат нисък редокспотенциал за редуциране на 

нитрогрупата на MTZ поради мутация на нитроредуктазата.  

Сходното на нитроимидазолите съединение нитазоксанид (Nitazoxanide, редокс активен 

нитротиазол бензамид), е показало добра активност срещу H. pylori, анаероби и протозои 

(White, 2004). Резистентността към нитазоксанид не е била свързана с тази към MTZ и 

вероятно употребата на това ново средство за лечение на инфекцията от H. pylori и колит 

от C. difficile е предстояща. Установено е, че пируватоксидоредуктазата (POR) е отговорна 

за по-голямата част на бактерицидното действие на нитазоксанида срещу H. pylori. Докато 

загубата на активността чруз мутации на гените rdxA и frxA води до MTZ резистентен 

фенотип, тези мутации не повлияват чувствителността на H. pylori към нитазоксанид  

(Sisson et al., 2002). 

.В пилотно проучване, ерадикация на H. pylori е била постигната в 83% в комбинация 

само на нитазоксанид и омепразол (Megraud et al., 1998). Нитазоксанидът е показал по-

добро действие от MTZ върху C. difficile in vitro и върху опитни животни според McVay 

&.Rolfe, (2000).  

 

Странични действия на нитроимидазолите 

Страничните действия на нитроимидазолите са обикновено редки и при продължителна 

терапия. MTZ се толерира добре при дози под 2 g на ден (Martinez & Caumes, 2001). Те 

включват периферна невропатия, псевдомембранозен колит, метален вкус, тъмна до 

кафява урина и обратима преходна неутропения, както и поява на устна и вагинална 

кандидаза. Наблюдавани са лекарствени взаимодействия с алкохола, варфарина, 

фенитоина, фенобарбитала, симетидина и лития (Martinez & Caumes, 2001; Pankuch & 

Appelbaum, 2006). Трябва да се избягва алкохол по време и до 48 ч след терапията, защото 

е установено неблагоприятно взаимодействие между алкохола и MTZ,т. нар. disulfiram-

подобна реакция.  

Наблюдаван е бил мутагенен ефект при дълго прилагане на високи дози MTZ с 

положителен тест на Ames в лабораторни условия и върху животни, но засега такива 

данни не са установени при хора (Bendesky et al., 2002). При сравняване на дeйствието на 



MTZ, орнидазола и тинидазола върху човешки лимфоцити, установено е увреждане на 

клетъчната ДНК, като негативното действие е било най-силно при тинидазола и най-леко 

при MTZ (Rodriguez Ferreiro et al., 2002). Първичното увреждане на клетките е било 

индуцирано в аеробни условия. Генотоксичен и цитотоксичен ефект на MTZ е бил 

наблюдаван върху човещки лимфоцити в концентрации на агента, малко по-високи от 

терапевтичните (Celik et al., 2006). Поради досега получените резултати, са желателни по-

широки и продължителни проучвания върху потенциалната генотоксичност на 

нитроимидазолите при хората (Bendesky et al., 2002). 

Реакциите на свръхчувствителност към MTZ са редки и са били доказани по-добре с 

орална провокация, отколкото с кожни тестове (Garcia-Rubio et al., 2006).   

Нитроимидазоли не се предписват на бременни в първото тримесечие на бременността 

и на кърмящи жени, както и в случаи на свръхчувствителност (Martinez & Caumes, 2001). 

 

Тестуване на чувствителността на анаеробните бактерии към метронидазол  

За оптимално тестуване на чувствителността на анаеробните бактерии към MTZ е 

важно е да има добра анаеробиоза в първите часове на инкубация, в противен случай се 

получават фалшиво повишени МПК стойности на MTZ, т.е. фалщива резистентност 

(Jousimies-Somer et al., 2002). Важно е да се постигне добра анаеробиоза (Eh –450 mV). 

За анаероби има три категории по  NCCLS: чувствителност: при МПК на MTZ ≤8 mg/l; 

интермедиерна чувствителност: при МПК 16mg/l и резистентност при МПК на MTZ ≥ 

32mg/l (NCCLS, 2004; Jousimies-Somer et al., 2002). 

За тестуване чувствителността на анаеробите, референтен метод е този на серийните 

разреждания в агар (NCCLS, 2004).  За този метод се използва бактериален инокулум с 

гъстота 0.5 Mc Farland (MF) в Brucella бульон за получаване на краен инокулум 1х10
5
 

колонии-образуващи единици (к.о.е.)/сектор (NCCLS, 2004; Jousimies-Somer et al., 2002). 

Посяват се 1-2 l на сектор върху Brucella агар с лизирана кръв (5%) и вит К (1mg/L) и 

хемин (5 mg/L). Анаеробната инкубация се прави на 35-37 С за 48 часа (NCCLS, 2004). 

Отчитането е на 24 ч. само за бързо растящи анаероби като B. fragilis и C. perfringens 

(NCCLS, 2004). Отчита се границата на пълното потискане на растежа, или когато има 

само единични колонии в сравнение с контролата без антимикробно средство (NCCLS, 



2004; Jousimies-Somer et al., 2002). Работи се винаги с контроли без антибактериално 

средство за сревнение и за оценка на жизнеспособността на щама. 

Е-тестът e друга алтернатива за тестуване на чувствителността на анаеробите (Jenkins, 

2001). Според инструкциите на производителя, за Е теста за MTZ за тестуване на анаероби 

се използва инокулум, съответен на гъстота Mc Farland 1 в бульон и Brucella агар с кръв, 

витамин К и хемин.  

Използвани са и методът на серийни разреждания в бульон (микрометод, напр. на 

системата Sceptor и други, или  макрометод), но се препоръчва главно за групата B. fragilis 

(NCCLS, 2004). Недостатък на методите с бульон е, че 30-40% от щамовете анаероби не 

растат, или не растат добре в бульон. За микрометода серийни разреждания в бульон са 

необходими инокулум от 1х10
6
 к.о.е./ml, или 1х10

5
 к.о.е./ямка и  Brucella агар с лизирана 

кръв (5%) и вит К (1mg/L) и хемин (5 mg/L). За микрометода на системата Sceptor, 

щамовата суспензия се пренася в тиогликолатен бульон  (с гъстота 0.5 MF). Прехвърля се 

0.1 ml в Sceptor бульон и се инокулират х 0.1 ml единичен обем за всяка ямка. Крайната 

концентрация на бактериите трябва да бъде 1 x 10
6
 к.о.е/ml, или 1 x 10

5
 к.о.е/ямка (NCCLS, 

2004). Инкубира се анаеробно 48 ч на 35-37 С. Бързорастящите анаероби се отчитат след 

анаеробно инкубиране за 24 ч., а бавно растящите след 48 ч.  

Важно е, че дисково-дифузионният метод не е подходящ за тестуване чувствителността 

на анаеробите както към MTZ, така и към други антибактериални средства (Jousimies-

Somer et al., 2002).  

 

Тестуване на чувствителността на Helicobacter pylori към метронидазол 

Чувствителността на H. pylori към MTZ се отчита само по метода на серийните 

разреждания в агар, като другите методи са само ориентировъчни (Megraud et al., 1999). 

Методът на ограничените разреждания в агар е аналогичен на този на серийните 

разреждания в агар, но се прави само с няколко концентрации на MTZ, напр. 8, 16 и 32 

mg/L и е по-приложим за рутинни цели.  

Резистентност на H. pylori към MTZ се отчита при МПК >8 mg/L (Megraud et al., 

1999).По предложение Megraud et al., (1999) обаче, резистентност на H. pylori към MTZ 

може да се отчете при МПК на агента >8 mg/L, ако MTZ ще се използва в комбинация с 



бисмутови соли. За гранична стойност на резистентността на H. pylori към MTZ обаче 

може да се счита МПК 16 mg/L, ако MTZ ще се използва в комбинация с ИПП.   

При H. pylori са съобщени MTZ резистентни субпопулации в до 1/3 от изолатите, 

поради което с метода на серийните разреждания в агар се тестува гъст инокулум (по-

добре 10
9
 вместо 10

7
 - 10

8
 к.о.е./ml) за да се хванат резистентните мутанти и хетерогенните 

субпопулации, особено ако се използва инкубация 48 ч. вместо 72 ч. (Megraud et al., 1999; 

Raymond et al., 2005). Приготвят се суспензии на щама H. pylori в Brucella бульон (или 

стерилен физиологичен разтвор) с гъстота MF 2-3. Инокулумите се посяват с апликатор 

върху кръвен Mueller-Hinton агар (или Wilkins-Chalgren агар) с 5-10% кръв, съдържащ 

MTZ в различни концентрации. Петриевите панички се инкубират микроаерофилно за 48-

72 ч. За разлика от анаеробите, при H. pylori се отчита  за МПК само концентрацията, 

която напълно инхибира растежа (Megraud et al., 1999). 

Важно е, че Е тестът и дисково-дифузионният метод не са подходящи за тестуване 

чувствителност към MTZ при H. pylori и с тези методи се получава завишена и нереална 

резистентност (Megraud et al., 1999 ; Glupczynski et al., 2002). Въпреки това, понеже 

дисково-дифузионният метод е по-лесно изпълним и по-малко трудоемък, има проучвания 

за неговото приложение и при H. pylori. Според McNulty et al., (2002), диаметрите на 

зоните на потискане на растежа на H. pylori с дискове MTZ (5 μg на диск), при използване 

на инокулум McFarland 4 и агар на Мюлер-Хинтон с кръв, са <16 mm за резистентност, 16-

21 mm за интермедиерна чувствителност и >21 mm за чувствителност на щама. 

Използването на кръвен Columbia агар, обаче, дава различни зони. Chaves et al., (1999) 

предлагат сходни интерпретивни категории: диаметри на инхибиция на растежа на H. 

pylori с дискове MTZ (5 μg на диск) <16 mm за резистентност, 16-20 mm за интермедиерна 

чувствителност и >20 mm за чувствителност на щама. 

 

Заключение 

В заключение, нитроимидазолите са бактерицидни средства с мишена-бактериалната 

ДНК и се включват в терапията на инфекции от анаеробни бактерии (вкл. колит от 

Clostridium difficile и бактериална вагиноза), от протозои и на болестта на Crohn. 

Активността на MTZ и тинидазола е сходна. Повечето клинично значими анаероби остават 

MTZ чувствителни, но резистентност е съобщавана в групата B. fragilis, клостридиални 

видове и анаеробни коки, и около ½ от неспорообразуващите Грам-положителни 



анаеробни пръчици. Проучени са механизмите и гените за резистентност към 

нитроимидазоли. Предимства на MTZ са високата активност срещу Грам-негативни 

анаероби, наличност за орално и интравенозно пролагане, бързо бактерицидно действие, 

добро тъканно проникване, нисък риск от индуциране на колит от C. difficile и ниска цена 

(Freeman et al., 1997). Мутагенното действие на MTZ върху бактерии и животни мотивира 

по-широки и продължителни проучвания за генотоксичността при хора. Тестуването на 

чувствителността към MTZ има специфични изисквания. MTZ се счита за златен стандарт 

за сравняване активността на новите антианаеробни средства (Freeman et al., 1997). Тройни 

и четворни режими с MTZ се използват широко за ерадикация на H. pylori инфекцията. 

Нитазоксанидът, едно подобно на нитроимидазолите средство, може да има добър 

потенциал в лечението на инфекциите от H. pylori и анаероби. 
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Таблица 1. Резистентност към метронизазол при анаеробните бактерии. (Aldridge et al., 

2001; Downes et al., 1999; Betriu et al., 1999; Lin et al., 2006; Papaparaskevas et al., 2005; 

Pelaez et al., 2002; Barbut et al., 1999; Behra-Miellet et al., 2003; Fille et al., 2006). 

 

Бактериален вид, група и род % на резистентни  

към метронидазол щамове  

B. fragilis група 0 – 5 (0 – 14) 

Други Bacteroides species 0 

Prevotella species 0 

Porphyromonas species 0 

Fusobacterium species 0 

Campylobacter gracilis 0 

Bilophila wadsworthia 0 

Sutterella wadsworthensis 24 - 33 

Clostridium species  0 - 4 

Clostridium difficile 0 - 6 

Грам положителни анаеробни коки 0 - 10 

Грам положителни неспорообразуващи  

анаеробни пръчици 

43 - 83 

 



Таблица 2.  Ерадикация на H. pylori инфекцията с режими, включващи метронидазол 

(Megraud, 2004; Mc Loughlin et al., 2004; Bazzoli et al., 1999; Gisbert et al., 2003). 

 

Терапевтични агенти Ерадикация (%): 

Metronidazole + Clarithromycin + ИПП* 

  

Clarithromycin S щамове- 87.8; 

Clarithromycin R щамове-18.3 

Metronidazole + Clarithromycin + ИПП 

  

Metronidazole S щамове: 

-Clarithromycin S: 97 

-Clarithromycin R: 50 

Metronidazole R щамове: 

-Clarithromycin S: 72.6 

-Clarithromycin R: 0 

Amoxicillin + Metronidazole + ИПП 

  

Metronidazole S щамове: 89.4 

Metronidazole R щамове: 64.4 

Metronidazole + Tetracycline +  

Bismuth subsalicylate + ИПП (RBC)  
67 - 90 (средно 80-90) 

 

*ИПП-инхибитор на протонната помпа; RBC-ранитидин бисмут цитрат; S-чувствителни, 

R-резистентни 

 



Таблица 3 Средни честоти на първична и вторична резистентност на H. pylori към 

метронидазол (Lopez-Brea et al., 2001; Canton et al., 2001; Megraud, 2004 ; Bontems et al., 

2001; Dzierzanowska-Fangrat et al., 2005; Toracchio et al., 2005; Lopes et al., 2005; Rimbara et 

al., 2005; Storskrubb et al., 2006; Kim et al., 2006)  

 

Географска област и група   Резистентност  (%) 

Първична резистентност  

     Европа (възрастни) 20-40 (15 - 41) 

     Европа (деца) 16 - 43 

     Северна Европа  33 (16 - 40) 

     Централна/източна Европа:  16 -29 (16 – 43) 

     Южна Европа 41 (15-43) 

     Северна Америка (възрастни) 18 – 40 (Мексико: 76) 

     Южна Америка (възрастни) 53 

     Азия (възрастни) 9 – 63 (0 – 66) 

Вторична резистентност 31.6 - >70 
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АНАЕРОБНА МИКРОБИОЛОГИЯ В  55 СЛУЧАЯ С ФЛЕГМОН НА ПОДА НА 

УСТНАТА КУХИНА ОТ СБАЛ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ, СОФИЯ 
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Резюме: Цел на проучването беше да се определят честотата на анаеробните 

инфекции при 55 пациенти с флегмон на пода на устната кухина, както и чувствителността 

на изолатите към пеницилини (амоксицилин), клиндамицин, ампицилин/сулбактам и 

метронидазол. Изолатите бяха идентифицирани с Crystal anaerobes identification system, 

API System rapid ID 32 A, и рутинни методи. Общо 93 щама анаеробни бактерии бяха 

доказани в 81.8% от болните, средно по 2.1 анаеробни щама на позитивна проба. 

Преобладаващи изолати бяха Prevotella (32 щама), Eubacterium (11), Actinomyces (10), 

Fusobacterium species (8) и Грам-положителни анаеробни коки (7). Три щама от групата  

Bacteroides fragilis бяха доказани (в 5.4% от всички проби), а от една проба беше изолиран 

Clostridium tertium. Всички щамове бяха чувствителни към ампицилин/сулбактам. 

Метронидазолът, клиндамицинът и амоксицилинът бяха активни срещу 100, 85 и 67.4% от 

Грам-отрицателните щамове и срещу 41.5, 90 и 87.8% от Грам-положителните анаеробни 

бактерии. Ниска двойна резистентност към пеницилини + метронидазол беше намерена в  

3.2% от всички изолати. Резултатите подчертават ролята на анаеробната микробиология в 

случаите на инфекции на дълбоките тъкани в областта на главата и шията. Участието на 

група B. fragilis в тежките орофациалните инфекции не трябва да се игнорира. 

 

Ключови думи:  флегмон на пода на устната кухина, анаероби, чувствителност, честота
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The aim was to evaluate the prevalence and antibacterial susceptibility of anaerobes in 55 

patients with cellulitis of the floor of the mouth as well as the susceptibility of the isolates to 

penicillins (amoxicillin), clindamycin, ampicillin/sulbactam and metronidazole. Isolates were 

identified by Crystal anaerobes identification system, API System rapid ID 32A and routine 

methods. Totally 93 strains of anaerobic bacteria were found in 81.8% of all patients with 

approximately 2.1 anaerobic isolates per positive specimen.  The predominant isolates were 

Prevotella (32), Eubacterium (11), Actinomyces (10), Fusobacterium species (8) and Gram-

positive anaerobic cocci (7). Three B. fragilis group strains were detected (in 5.4% of all 

specimens) and one Clostridium tertium was found in one case. All anaerobic isolates were 

susceptible to ampicillin/sulbactam. Metronidazole, clindamycin and penicillin were active 

against 100, 85 and 67.4% of Gram-negative strains and 41.5, 90 and 87.8% of Gram-positive 

anaerobes. Low rate of double resistance to penicillins + metronidazole was found in 3.2% of all 

strains. The results highlight the role of anaerobic microbiology in cases of deep-space head and 

neck infections. The involvement of B. fragilis group in severe orofacial infections should be 

considered. 

 

Key words: cellulitis of the floor of the mouth, anaerobic, susceptibility, incidence 
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Въведение    

 

Анаеробните бактерии са важни патогени в орофациалните инфекции [1,2]. Въпреки 

това, относително малко публикации у нас и в световната литература фокусират този 

значим проблем. Терапията на инфекциите в лицево-челюстната хирургия включват 

инцизии и хирургична обработка на засегнатите тъкани и прилагане на антибактериални 

агенти [3]. Повечето инфекции в областта на главата и шията са ендогенни и смесени [2,4]. 

Антибактериалната терапия трябва да покрива както аеробните, така и анаеробните 

бактерии в случаите на смесени инфекции. 

Честотите на резистентност при анаеробните бактерии варират според вида и 

източника (клиничната проба) на изолата, и според някои автори показват тенденция за 

увеличение, напр. резистентността към бета-лактами, клиндамицин и други агенти [2,5,6].  

Цел на настоящето проучване беше да се определи честотата на анаеробните 

инфекции при болни с флегмон на пода на устната кухина от СБАЛ Лицево-челюстна 

хирургия от 2002 год. до края на 2005 год. и да се определи чувствителността на щамовете 

към 4 антибактериални средства, които притежават антианаеробна активност. 

 

Материали и Методи 

Общо 55 клинични проби (раневи секрети и пунктати) от 55 пациенти с флегмон на 

пода на устната кухина, приети в  СБАЛ Лицево-челюстна хирургия, бяха включени в 

проучването. Пациентите включваха 1 дете и 54 възрастни; 38 мъже и 17 жени; 11 болни 

без и 44 с включена емпирична терапия с антимикробни средства. Материалите бяха 

поставяни в транспортна среда на Stuart (Merck) и бяха посявани до втория час от 

вземането. Пробите бяха посявани на Brucella агар (Becton Dickinson) с хемин, витамин К 

(Becton Dickinson), 1% натриев пируват и  5% овнешка кръв [1]. Част от пробата беше 

поставяна в бульон на Комкова (НЦЗПБ) и беше субкултивирана след 48 часова инкубация 

на обогатения Brucella кръвен агар. Директен препарат по Грам беше приготвян с 0.1% 

основен фуксин вместо сафранин за по-добра визуализация на Грам-негативните 

анаеробни бактерии. Пробите бяха посявани и на аеробна контрола кръвен агар. 

Анаеробните среди бяха инкубирани чрез Gas Pak anaerobic system envelopes (Becton 

Dickinson), или Anaerobe Pack (НЦЗПБ) на 35 C за 2- 7 дни.   
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Анаеробните изолати бяха идентифицирани чрез: препарат по Грам, морфология на 

колониите, аеробни контроли, чувствителност към 5 диска за анаеробна идентификация, 

каталаза, спот индолов тест [1,7,8], API System rapid ID 32 A (bio Merieux), Crystal 

anaerobic identification system (BBL) и рутинни методи [2].   

Чувствителността беше определяна с ограничения метод на серийни разреждания в 

агар поради удобството да се тестуват единични клинични изолати с този метод. Различни 

концентрации на антимикробни средства бяха тестувани в отделни петрита с кръвен 

Brucella агар. Използвани бяха: amoxicillin (0.5, 1 and 2 mg/l) като представител на групата 

на пеницилините, clindamycin (2 and 4 mg/l), ampicillin/sulbactam (8/4 и 16/8 mg/l) и 

metronidazole (8, 16 and 32 mg/l). Бактериалният инокулум беше of 5x10
5
 колонии-

жбразуващи единици (КОЕ)/сектор [7]. При липса на растеж на бактериите върху агара 

след 48 часова инкубация в анаеробни условия с Gas Pak anaerobic system envelopes (Becton 

Dickinson), или Anaerobe Pack (НЦЗПБ), изолатите бяха определяни като чувствителни към 

антимикробните агенти според интерпретивните категории на NCCLS [7]. 

Интерпретивните категории за амоксицилина бяха както тези за ампицилина, тъй като 

проучвания in vitro са показали че минималните потискащи канцентрации на ампицилина 

и амоксицилина срещу анаеробите са идентични [7]. 

 

Резултати 

Анаеробни бактерии бяха намерени в 81.8% от пациентите и включваха 93 щама от 

16 рода. Не бяха намерини статистичестки значими различия в честотата на анаеробна 

инфекция при мъжете (70.9%, 30 от 38 болни) и жените (88.2%, 15 от 17, p >0.20), както и 

между емпирично лекуваните (81.8%, 36 от 44 болни) и нелекуваните (81.8%, 9 от 11, p 

>0.20), (Табл. 1).  

В над една четвърт (27.3%, 15 от 55 проби) от всички проби беше установен растеж 

само на анаеробни бактерии (Фиг.1). Смесени инфекции с анаероби и 

аероби/факултативни анаероби бяха намерени в над половината от пробите, респективно 

от болните (54.5%, 30 от 55 проби). В по-малка част от пробите беше доказан растеж само 

на аеробни/факултативно анаеробни бактерии (10.9%, 6 проби), а липса на бактериален 

растеж беше намерен в само 7.3% от всички проби/пациенти (4 проби). Микроаерофилни 
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стрептококи бяха намерени в 16 (29.1%) от всички 55 проби, като в повечето случаи 

(93.8%, 15 от 16) бяха в асоциация с анаеробни бактерии. 

Преобладаващите Грам-отрицателни анаеробни бактерии бяха Prevotella (32 щама) и 

Fusobacterium species (8). Преобладаващите Грам-положителни анаеробни бактерии бяха 

Eubacterium (11), Actinomyces species (10 щама) и Грам-положителни анаеробни коки (7). 

Три щама от групата  Bacteroides fragilis бяха доказани (в 5.4% от всички проби), а от една 

проба беше изолиран Clostridium tertium, (Табл. 2).  

Чувствителността на изолатите е представена на Табл. 3. От Грам-отрицателните 

анаероби, 32.6% (14 от 43 щама) не бяха чувствителни към пеницилини (амоксицилин) 

срещу 12.2% (5 от 41 щама) за Грам-положителните анаероби. Метронидазолът беше 

активен срещу 41.5% (17 от 41 щама) от Грам-положителните щамове и срещу всички 43 

Грам-отрицателни изолати. Клиндамицинът беше активен срещу 85% (34 от 40) от Грам-

отрицателните и 90% (36 от 40) от Грам-положителните щамове. Резистентност към 

клиндамицин беше доказана в род Prevotella (2), Fusobacterium  (1) и Propionibacterium (1). 

Интермедиерна чувствителност към клиндамицин имаха 6 щама, вкл. B. fragilis група (1 

щам), Prevotella species (3), Bifidobacterium (1) и Propionibacterium acnes (1).  Всички 

анаеробни щамове бяхя чувствителни към ампицилин/сулбактам. 

 

Обсъждане 

Флегмоните на пода на устната кухина са тежки и застрашаващи живота инфекции. 

Един нелекуван 79 годишен мъж с флегмон на пода на устната кухина почина 2 часа след 

приемането в болницата. От неговата проба бяха изолирани Fusobacterium necrophorum, 

Finegoldia magna, микроаерофилни стрептококи, Bifidobacterium и Lactobacillus species.  

Разнообразни анаеробни видове и родове бяха изолирани от повечето (около 82%) от 

пациентите с флегмон на пода на устната кухина със показаха сходна честота при 

различните групи пациенти. По два анаеробни щама на проба бяха намерени в една трета 

(33.3%, 15 от 45 проби), а три и повече анаеробни щамове на проба бяха доказани в 28.9% 

(13 от 45) от положителните за анаероби проби (Фиг. 2).  

Одонтогенните инфекции се причиняват от бактерии от усната флора, като най-често 

съобщаваните причинители са Prevotella и Fusobacterium species [2,8]. В настоящето 

проучване, Prevotella и Fusobacterium species съставяха 40 (43%) от всички 93 анаеробни 
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изолати. Prevotella intermedia и Prevotella melaninogenica бяха най-честите видове в род 

Prevotella, а Fusobacterium nucleatum беше най-честият вид от род Fusobacterium.  

Освен най-типичните причинители на орофациални инфекции, относително често 

беше изолирана група Bacteroides fragilis (в 5.4% от всички проби и 6.7% от пробите с 

растеж на анаероби). В едно проучване с полимерзна верижна реакция- PCR, B. fragilis не  

е бил намерен в субгингивална плака на възрастни с периодонтити [9], но тези бактерии са 

били открити в малък брой случаи (0.9%)на инфекции в областта на главата и шията от 

други автори [2] и са съставяли 5.7% от анаеробните изолати от респираторен тракт [10].  

Клостридиите са необичайни изолати при инфекции в областта на главата и шията  

[2]. Един щам Clostridium tertium беше изолиран в асоциация с  Prevotella corporis и 

Propionibacterium acnes от проба на бациент в настоящето проучване. Клостридиалният 

изолат беше метронидазол резистентен (минимална потискаща концентрация, МПК, 32 

mg/L). Резистентност към метронидазол е съобщавана при C. tertium, както и в единични 

щамове на други клостридии и дори на Грам-негативни анаеробни видове като Bacteroides, 

Prevotella и Porphyromonas [6,11-13]. Тъй като C. tertium може да бъде погрешно 

идентифициран като лактобацили, този вид трябва акуратно да се идентифицира в 

клинични проби.  

Анаеробните изолати от орофациални инфекции са обикновено съобщавани като 

чувствителни към ампицилин/сулбактам [14]. Обаче в нови проучвания е съобщена 

намалена активност на ампицилин/сулбактама, или амоксицилин/клавуланата към 5-8% от 

изолатите на B. fragilis група и редки други анаеробни видове [5,15,16]. В настоящето 

проучване, всички анаеробни щамове бяха чувствителни към ампицилин/сулбактам, но 

един интермедиерно чувствителен към агента щам Prevotella oralis и един резистентен 

щам B. fragilis group бяха изолирани от други проби (невключени в настоящето проучване) 

на СБАЛ Лицево-челюстна хирургия за периода 2002-2005 год. Метронидазолът беше 

активен срещу всички Грам-негативни анаероби и Грам-позитивните анаеробни коки.  

По литературни данни [4,14,17], резистентност към пеницилини е била намерена в 

32-36% oт Prevotella species при зъбни инфекции, но само в малък брой изолати от други 

анаеробни видове [9]. При Грам-негативните анаеробни щамове, честотата на 

резистентност/интермедиерна чувствителност към амоксицилин (32.6%, 14 от 43 щама) и 

клиндамицин (15%, 6 от 40) бяха по-ниски от съобщаваните към пеницилин (81.8%) и 



 7 

клиндамицин (31%) в Гърция [6]. Резистентност към пеницилин е съобщавана главно за 

Prevotella species [5], но рядко при други анаеробни родове при одонтогенни инфекции [4]. 

В настоящето проучване, резистентност/интермедиерна чувствителност към амоксицилин 

беше намерена в 29% (9 от 31 щама) Prevotella и Porphyromonas, както и според 

очакванията при всички щамове в B. fragilis групата, но понижена (интермедиерна) 

чувствителност към агента беше налична и в 2 (33.3%) от 6 щама Fusobacterium. 

Резистентност към пеницилини в Porphyromonas е съобщена от някои авнори [5], но не е 

била намерена в други проучвания [4,18]. В настоящето проучване, щамът Porphyromonas 

беше амоксицилин резистентен.  

Честотата на чувствителност на Prevotella и Porphyromonas species към клиндамицин 

(86.2%, 25 от 29 щама) беше сходна на тази (90%) съобщена за Prevotella species от 

одонтогенни абсцеси от Sobottka et al. [3], но беше по-висока от тази, намерена от други 

автори [19]. Въпреки, че клиндамицинът показа много добра активност срещу общо 87.5% 

(70 от 80 щама) от всички анаеробни изолати, клиничното използване на пеницилини и 

клиндамицин е желателно да бъде потвърдено с доказване на чувствителността in vitro. 

Ниска честота на резистентност към амоксицилин + метронидазол беше намерена в 3 

(3.2%) от всички 93 изолати. Двойната резистентност беше установена само в Eubacterium 

(1 щам) и P. acnes (2). Следователно, комбинацията пеницилини + метронидазол показа 

много добра активност срещу тестуваните анаеробни изолати. 

 

Заключение 

Честото участие на множество родове и видове анаеробни бактерии в случаите с 

флегмон на дъното на устната кухина и резистентността на изолатите подчертава ролята на 

анаеробната микробиология при инфекците на дълбоките тъкани в областта на главата и 

шията. Участието на най-резистентните анаеробни бактерии от група B. fragilis в тежките 

орофациални инфекции не трябва да се игнорира. Най-активни към Грам-отрицателните 

анаероби бяха ампицилин/сулбактам и метронидазол, а към Грам-положителните видове 

бяха ампицилин/сулбактам, пеницилини+метронидазол и клиндамицин. 
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Таблица 1. Пациенти в настоящето проучване. 

Характеристика Група Брой 

болни 

№ болни с  

анаеробна  

инфекция 

% болни с 

анаеробна  

инфекция 

95% CI* 

Възраст Деца 1 1 100.0 53.8-100.0 

Възрастни 54 44 81.5 71.1-91.9 

Пол Мъже 38 30 70.9 56.3-85.5 

Жени 17 15 88.2 72.4-100.0 

Емпирична терапия Не 11 9 81.8 57.9-100.0 

Да 44 36 81.8 70.3-93.3 

Общо  55 45 81.8 71.5-92.1 

*интервал на доверителност 95% 
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Фигура 1. Съотношение на пробите с доказани анаеробни, аеробни/факултативно анаеробни изолати, смесени аеробно-

анаеробни инфекции и пробите без бактериален растеж от 55 пациенти с флегмон на пода на устната кухина. 
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 Фигура 2. Брой анаеробни изолати на проба за 45 проби с растеж на анаеробни бактерии от пациенти с флегмон на пода на 

устната кухина. 
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Таблица 2. Анаеробни изолати от 55 болни с флегмон на пода на устната кухина. 

Род и вид Брой щамове % от всички 

93 анаеробни щамове 

% от всички 

55 изследвани проби 

Грам-отрицателни анаероби    

Bacteroides fragilis group 3 3.2 5.4 

Prevotella species 32 34.4 58.2 

Prevotella  intermedia 10 10.7 18.2 

Prevotella melaninogenica 8 8.6 14.5 

Prevotella loescheii 2 2.1 3.6 

Prevotella oris 3 3.2 5.4 

Други Prevotella species 9 9.7 16.4 

Porphyromonas species 1 1.1 1.8 

Fusobacterium species 8 8.6 14.5 

Fusobacterium  nucleatum 6 6.4  

Fusobacterium  necrophorum 1 1.1 1.8 

Fusobacterium  mortiferum 1 1.1 1.8 

Sutterella wadsworthensis* 1 1.1 1.8 

Capnocytophaga species* 1 1.1 1.8 

Veillonella species 2 2.1 3.6 
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Грам-положителни анаероби    

Clostridium tertium 1 1.1 1.8 

Propionibacterium species 5 5.4 9.1 

Actinomyces species 10 10.7 18.2 

Actinomyces viscosus* 1 1.1 1.8 

Actinomyces israelii* 1 1.1 1.8 

Actinomyces odontolyticus* 5 5.4 9.1 

Actinomyces meyeri 3 3.2 5.4 

Eubacterium species 11 11.8 20.0 

Eggerthella lenta  2 2.1 3.6 

Lactobacillus species 6 6.4 10.9 

Bifidobacterium species 3 3.2 5.4 

Грам- позитивни анаеробни коки   (ГПАК) 7 7.5 12.7 

Micromonas micros 1 1.1 1.8 

Finegoldia magna 4 4.3 7.3 

Неидентифицирани ГПАК 2 2.1 3.6 

Общо 93   

 

*-микроаерофилни видове; **-от тях Prevotella denticola (1 щам), Prevotella disiens (1) и Prevotella corporis (1).
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Таблица 3. Чувствителност на анаеробните изолати. 

Бактерии Amoxicillin Clindamycin Metronidazole Ampicillin/sulbactam 

 № 

щамове 

%R* %I** № 

щамове 

%R* %I** № 

щамове 

%R* %I** № 

щамове 

%R* %I** 

Грам негативни анаероби: 43 25.6 7.0 40 5.0 10.0 43 0 0 40 0 0 

Bacteroides sp. 3 100.0  0 2 0  50.0 3 0  0 3 0  0 

Prevotella и Porphyromonas sp. 31 25.8  3.2 29 3.4  10.3 31 0  0 28 0 0 

Fusobacterium sp. 6 0  33.3 6 16.7  0 6 0 0 6 0  0 

Други Грам-негативни анаеробни 

бактерии 

3 0  0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

Грам положителни анаероби: 41 7.3 4.9 40 5.0 5.0 41 58.5 0 37 0 0 

Clostridium tertium 1 0  0 1 0 0 1 100.0 0 1 0 0 

Грам положителни анаеробни коки  6 0  16.7 6 0 0 6 0 0 6 0 0 

Неспорообразуващи Грам- 

положителни  

анаеробни пръчици 

34 8.8  2.9 33 6.1  6.1 34 67.6  0 30 0 0 

Общо 84 16.7 5.9 80 5.0 7.5 84 28.6 0 77 0 0 

*%R-процент резистентни; **%I-процент интермедиерно чувствителни 
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Фигура 3. Чувствителност (%) на Грам- положителните и Грам- отрицателни анаеробни изолати от пациенти с флегмон на 

пода на устната кухина към амоксицилин (AMO), метронидазол (MET), клиндамицин (CLI) и ампицилин/сулбактам (SAM).  

  




















































































































































































































































































































































































