


ПРОПЕДЕВТИКА 

ЕТИМОЛОГИЯ 
 

Propaedeutica (лат.): 
•  pro- (лат.) – преди  
•  παιδευτικός (гр.) – възпитателен, обучаващ 



Семиотика 
от гр. σηµειωτικός – тълкувател на знаци  

Наука, изучаваща знаците и символите, процесите на означаване и 
връзките на знака с нещата, които той обяснява. 
 
Медицинската семиотика е наука за симптомите и физикалните признаци, 
по които се разпознават отделни болести.  
 
Лекарят е тълкувател на знаци, които болестите “правят”.  



§  Оглед  
§  Перкусия 
§  Палпация 
§  Аускултация 



Срединна 
(медиостернална) 

Медиоклавику-
ларна 

Предна  
аксиларна 

Трансверзален 
размер 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЛИНИИ НА ТОРАКС 
 
 



Скапуларна 
 

Вертебрална 
 

Паравертебрална 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЛИНИИ НА ТОРАКС 
 
 



Предна  
аксиларна 

 Средна 
аксиларна 

 

Задна 
аксиларна 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЛИНИИ НА ТОРАКС 
 
 

Сагитален 
размер 



ОБЕКТИ НА ОГЛЕДА 
 
•  Форма на торакс 
•  Характер на дихателни движения 
•  Млечни жлези 
•  Торакална мускулатура 
•  Супраклавикуларни и югуларна ямки 
•  Шия 
•  Кожа 
•  Език 
•  Крайници 



НОРМАЛЕН ТОРАКС 
 
•  Предно-заден (сагитален) размер – по-малък от напречен 
(трансверзален). 
•  Супраклавикуларни и югуларна ямки – леко хлътнали. 
•  Стернален ъгъл – леко проминира. 
•  Епигастрален ъгъл – прав (90°). 
•  Гръбнак – с лек конвекситет назад. 
•  Скапули – прилепнали към торакса. 
•  Торакални половини – симетрични.  



ПАТОЛОГИЧНИ ФОРМИ НА ТОРАКС 
 
 
Емфизематозен торакс: 
•  увеличен сагитален и намален трансверзален размер 
(бъчвовиден торакс); 
•  ребра – с хоризонтален ход; 
•  епигастрален ъгъл – тъп (≥ 120°); 
•  супраклавикуларни ямки – изгладени или изпъкнали; 
•  рамена и шия – повдигнати. 
•  патологичен субстрат – емфизем (ХОББ), астма.  



Торакс  
в трайно инспираторно положение 



Бъчвовиден торакс 
или “розов пухтящ” (pink puffer) 



Уголемен сагитален размер, 
широки хоризонтални междуребрия,  

тъп епигастрален ъгъл 



Лордоза 

Кифоза 



ПАТОЛОГИЧНИ ФОРМИ НА ТОРАКС 
 
 
Кифосколиотичен торакс: 
•  увеличен сагитален размер от извиване на гръбнака назад 
(кифоза); 
•  скъсен сагитален размер от извиване на гръбнака напред 
(лордоза);  
•  извиване на гръбнака латерално (сколиоза). 
•  патологичен субстрат – спондилит, детски паралич, рахит, 
травми.  



Лордоза 

Кифоза 







ДИХАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ 
 
 



ДИХАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ 
 
•  Синхронност и еднаквост на дихателните движения в двете 
торакални половини.  
•  Асинхронност или изоставане на една торакална половина. 
•  Дихателна честота – нормално 16–24/min. 

 - тахипнея – учестено дишане > 24/min. 
 - брадипнея – забавено, рядко дишане < 16/min. 

•  Ритъм на дишане – ритмично  
- дишане тип Cheyne-Stokes – редуващи се фази: задълбочаване → 
намаляване  → апнeя (патологичен субстрат – сърдечна недоста-
тъчност, уремия, мозъчен оток). 



ДИХАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ 
 
•  Ритъм на дишане (продължение)  

- дишане тип Biot – редуващи се фази на апнея при еднакви 
дихателни движения (патологичен субстрат – мозъчен оток, 
хеморагичен инсулт, менингит). 
- дишане тип Kussmaul – нормално по честота, с дълбоко и шумно 
вдишване, и шумно издишване (патологичен субстрат – диабетна 
кома, терминална ракова кахексия). 



9. Повърхностно 

1. Еупнея (нормално) 

2. Тахипнея 

4. Апнея 

3. Брадипнея 

5. Chayne-Stokes 

6. Biot 

8. Агонално 

7. Апнеично 

10. Хиперпнея 

9. Повърхностно 

11. Затворен въздух 

12. Kussmaul 13. Въздишащо 





Плесиметър 

Перкусор 

ТЕХНИКА НА ПЕРКУСИЯ 



ОБЕКТИ НА ПЕРКУСИЯ 
 
•  Белодробни върхове 
•  Сравнителна перкусия на торакс 
•  Долни белодробни граници 



ПЕРКУСИЯ НА БЕЛОДРОБНИ ВЪРХОВЕ 
 
•  Поле на KrÖnig 

- ясен перкуторен звук по ръба на m. trapezius; 
- нормална ширина 5–7 cm; 
- анатомичен субстрат – паренхим на  I-ви (върхов) белодробен 
сегмент; 
- патологичен субстрат – върхов възпалителен инфилтрат 
(туберкулоза), тумор (тумор на Pancoast).   



Поле на Kronig Поле на Kronig 

СРАВНИТЕЛНА ДОРЗАЛНА ПЕРКУСИЯ НА ТОРАКС  



СРАВНИТЕЛНА ПЕКТОРАЛНА ПЕРКУСИЯ НА ТОРАКС  



СРАВНИТЕЛНА ПЕРКУСИЯ НА ТОРАКС  
 
•  Сравнителна дорзална перкусия – по паравертебрална и 
скапуларна линии, отгоре надолу. 
•  Сравнителна аксиларна перкусия – по задна, средна и предна 
аксиларни лиинии; 
•  Сравнителна пекторална перкусия – по медиоклавикуларна 
линия. 
•  Акустични феномени на перкусията – ясен (резонанс), скъсен 
(притъпен) и сонорен (тимпаничен) перкуторен звук. 
•  Патологичен субстрат на скъсен перкуторен звук – плеврален 
излив, масивен възпалителен инфилтрат, ателектаза, фиброза. 
•  Патологичен субстрат на сонорен (хиперсонорен) перкуторен 
звук – емфизем, ХОББ, астма.  



СРАВНИТЕЛНА ПЕРКУСИЯ НА ТОРАКС   

Резонанс 

Резонанс 

Висцерално 
притъпление Чернодробно 

притъпление 

Скапуларно 
притъпление 



ПЕРКУСИЯ НА ДОЛНИ БЕЛОДРОБНИ ГРАНИЦИ 



ПЕРКУСИЯ НА ДОЛНИ БЕЛОДРОБНИ ГРАНИЦИ 
 
•  Обекти на перкусията: 

 - стоеж на долна белодробна граница; 
 - респираторна подвижност; 
 - големина на респираторна подвижност; 

•  Стоеж на долна белодробна граница:  
 - по скапуларна линия – долен ръб на X-то ребро; 
 - по паравертебрална линия – ниво на XI-ти торакален 

прешлен (Th11, D11)    
 



ПЕРКУСИЯ НА ДОЛНИ БЕЛОДРОБНИ ГРАНИЦИ 
 
•  Респираторна подвижност: 

- плесиметър – непосредствено под долна белодробна граница на 
скапуларна линия (притъпен перкуторен звук); 
- пациентът се подканя да поеме бавно и дълбоко въздух и 
едновременно се перкутира с неподвижен плесиметър; 
- перкуторният звук от притъпен става ясен → наличие на 
респираторна подвижност; 
- перкуторният звук остава притъпен → липса на респираторна 
подвижност.  
- патологичен субстрат на липса на респираторна подвижност – 
емфизем, плеврални сраствания. 

  



ПЕРКУСИЯ НА ДОЛНИ БЕЛОДРОБНИ ГРАНИЦИ 
 
•  Големина на респираторна подвижност: 

- плесиметър – непосредствено под долна белодробна граница на 
скапуларна линия (притъпен перкуторен звук); 
- пациентът се подканя да поеме бавно и дълбоко въздух и 
едновременно се перкутира с каудално придвижване на 
плесиметъра; 
- респираторна подвижност – зона на ясен перкуторен звук между 
най-високото (експираторно) и най-ниското (инспираторно) 
положение на перкуторната граница; 
- нормална големина по скапуларна линия – 3–4 cm; 
- патологичен субстрат на намалена (> 3 cm) респираторна 
подвижност – емфизем, плеврални сраствания.   

  



ГОЛЕМИНА НА 
РЕСПИРАТОРНА 
ПОДВИЖНОСТ 

  

Резонанс 

Притъпление 



Дихателен цикъл 

Бързо 
Звучно 

 

Бавно 
Тихо 

 

Paul Forgacs еt al. Breath sounds. Thorax 1971; 26: 288-295 



Paul Forgacs еt al. Breath sounds. Thorax 1971; 26: 288-295 

Силни, музикални шумове 

Силен поток 

Слаб поток 

Слаби, немузикални шумове 
Няма 
поток 

Турболенции, 
шумове 

Предаване към  
гръдна стена 



ПРИНЦИПИ НА ГЕНЕЗАТА НА ШУМОВЕ 
 
§  Дихателни шумове се създават от турболентни завихрения на 
въздушен поток в ларинкс, трахея и големи бронхи (главни, ло-
барни и сегментни). 
§  В бронхи с малък калибър и в алвеоли (“везикули”) въздуш-
ният поток е ламинарен и не създава шумове, т.е. терминът 
везикуларно дишане е неточен. 
§  Движението на въздушен поток през течен бронхиален секрет 
не създава шумове, т.е. терминът влажни хрипове е неточен. 
 

Paul Forgacs еt al. Breath sounds. Thorax 1971; 26: 288-295 



ПРИНЦИПИ НА ГЕНЕЗАТА НА ШУМОВЕ 
 
§  Създадените шумове се провеждат през белодробния парен-
хим до гръдната стена, където могат да се палпират и аускулти-
рат. 
§  Уплътнение в белодробния паренхим (възпалителен ексудат, 
фиброза и ателектаза) повишава фреквенцията и амплитудата 
на провеждания шум.  
§  Течност (плевралeн излив) и въздух (емфизем, пневмоторакс) 
поглъщат шумовете и снижават фреквенцията и амплитудата.   

Paul Forgacs еt al. Breath sounds. Thorax 1971; 26: 288-295 





ОБЕКТИ НА ПАЛПАЦИЯ 
 
•  Гласов фремитус 
•  Млечни жлези (гърди) 
•  Торакална мускулатура – m. pectoralis и m. trapezius 
•  Гръбнак 







 
•  Палпира се с длан – поставя се върху торакса на симетрични 
места. 
•  Пациентът се подканя да произнася силно с нисък глас фразата 
трийсет и три. 
•  Акустични феномени на палпация на гласов фремитус: усилен 
и отслабен. 
•  Патологичен субстрат на усилен гласов фремитус – уплътнение 
в белодробния паренхим (възпалителен ексудат, фиброза и 
ателектаза). 
•  Патологичен субстрат на отслабен гласов фремитус – плевра-
лен излив, пневмоторакс, обструктивна тотална ателектаза 
(обструкция на главен бронх).   





ОБЕКТИ НА АУСКУЛТАЦИЯ 

 
•  Дишане – в двете фази 
•  Прибавени хрипове 



ДОРЗАЛНА АУСКУЛТАЦИЯ НА ДИШАНЕ 
 



АУСКУЛТАЦИЯ НА ДИШАНЕ 
 
•  Извършва се с мембрана на стетоскоп. 
•  Пациентът се подканя да диша дълбоко и с отворена уста, 
нагодена като че ли да произнесе звука “о”. 
•  Акустични феномени на аускултация на дишането: нормален 
дихателен шум (неточен термин – нормално везикуларно диша-
не), бронхиално дишане и отслабен дихателен шум. 
•  Анатомичен субстрат на нормално бронхиално дишане – 
ларинкс и трахея, manubrium sterni и vertebra prominens (C7). 
 



АУСКУЛТАЦИЯ НА ДИШАНЕ 
 

Везикуларно (V) 
(нормален  

дихателен шум) 

Бронховезикуларно 
(BV) 

Везикуларно (V) 
(нормален  

дихателен шум) 

Бронховези-
куларно (BV) 

Бронхиално (B) 



АУСКУЛТАЦИЯ НА ДИШАНЕ 
 
•  Патологичен субстрат на бронхиално дишане – уплътнение в 
белодробния паренхим (възпалителен ексудат, фиброза и ате-
лектаза), т.е. патологично бронхиално дишане е аускултаторен 
еквивалент на усилен гласов фремитус.  
•  Патологичен субстрат на отслабен дихателен шум – емфизем, 
плеврален излив, по-рядко масивни възпалителни инфилтрати и 
тумори. 



АУСКУЛТАЦИЯ НА ХРИПОВЕ 
 
•  Пукания (crackles) – неточен термин влажни хрипове 
•  Свиркания (wheezes) – неточен термин сухи хрипове  



експириум инспириум 

Пукания 
(влажни) 

Свиркания 
(сухи) 



ПУКАНИЯ 
 
•  Дребни пукания (fine crackles) – немузикален акустичен фено-
мен на кратък прекъснат звук в инспириум с честота до 2000 Hz 
(неточен термин крепитации и дребни влажни звънливи хрипо-
ве) 

 - късни инспираторни пукания: феномен на експлозивно 
изравняване на наляганията към колабирали периферни диха-
телни пътища, създаващ кратък прекъснат звук във втора 
половина на инспириум; 

 - ранни инспираторни пукания: оскъдни пукащи звуци, през 
равни интервали и с еднаква сила, в първа половина на инспи-
риум, не продължаващи след средата му, предимно в белодроб-
ни основи.  



ПУКАНИЯ 
 Време (sec) 

А
м
пл
ит
уд
а 

(m
V)

 

П
от
ок

 (L
/s

) 
 Пукания 



ПУКАНИЯ 
 
•  Патологичен субстрат на късни инспираторни пукания – 
пневмония, интерстициална фиброза. 
•  Патологичен субстрат на ранни инспираторни пукания – 
обструктивни белодробни болести, най-често ХОББ.  



ПУКАНИЯ 
 
•  Едри пукания (coarse crackles) – акустичен феномен на прекъс-
нати звуци с честота около 200 Hz, заемащи почти целия инспи-
риум (неточен термин едри влажни незвънливи хрипове). 
•  Патологичен субстрат на едри пукания – белодробен оток от 
сърдечен произход. 

  



СВИРКАНИЯ 
 
•  Свиркания (wheezes) – музикален акустичен феномен от кри-
тична скорост на въздушния поток (когато наляганията не могат 
да задържат повече дихателните пътища отворени), който при-
вежда в трептение бронхиалните стени 

 - полифонни свиркания: съвкупност от множество музи-
кални ноти в експириум, с честота > 400 Hz и продължителност   
> 250 msec, започващи и свършващи “в пакет” (неточен термин 
сухи свиркащи хрипове); 

 - монофонни свиркания: единични музикални ноти в двете 
фази на дишане, с честота < 200 Hz, започващи и свършващи по 
различно време (неточен термин сухи мъркащи хрипове).     



СВИРКАНИЯ 



СВИРКАНИЯ 
 
•  Патологичен субстрат на полифонни свиркания – патологична 
преждевременна експираторна динамична компресия на цен-
трални бронхи при обструктивни белодробни болести (астма, 
ХОББ, емфизем). 
•  Патологичен субстрат на монофонни свиркания – ригидна сте-
ноза на разнокалибрени бронхи (бронхиектазии, хроничен брон-
хит).     



СИНДРОМ НА БЕЛОДРОБНО УПЛЪТНЕНИЕ 
 
•  ОГЛЕД → изоставане на една (или част от) торакална половина; 
•  ПЕРКУСИЯ → притъпен (скъсен) перкуторен тон; 
•  ПАЛПАЦИЯ → усилен гласов фремитус 
•  АУСКУЛТАЦИЯ  

 - дишане → бронхиално дишане; 
 - хрипове → късни инспираторни пукания (крепитации). 

 
Патологичен субстрат на синдрома: пневмония, фиброза, 
ателектаза.  



СИНДРОМ НА БРОНХИАЛНА ОБСТРУКЦИЯ 
 
•  ОГЛЕД → експираторно хриптене, супраклавикуларен и югула-
рен тираж; 
•  ПЕРКУСИЯ → сонорен (тимпаничен) перкуторен тон; 
•  ПАЛПАЦИЯ → нормален гласов фремитус 
•  АУСКУЛТАЦИЯ  

 - дишане → удължено издишване (> 2/3 спрямо вдишване); 
 - хрипове → полифонни свиркания.  

 
Патологичен субстрат на синдрома: обструктивни белодробни 
болести (астма, ХОББ). 
 



 
Нарушение на газовата обмяна в дихателната система, в резул-
тат на което артериалните нива на кислород (O2) и въглероден 
диоксид (CO2) не могат да се поддържат в нормални стойности. 
 
Дихателната недостатъчност е лабораторен синдром, включващ 
снижение на PaO2 < 8 kPa (60 mm Hg) и повишение на PaCO2 > 6.7 
kPa (45 mm Hg). 
 
Алвеоло-артериалният градиент на кислорода (PA-aO2) нормално 
е < 10 mm Hg и абнормно се покачва при дихателна недостатъч-
ност, свързана с нарушено съотношение вентилация/перфузия 
(V/Q) и остър респираторен дистрес синдром при възрастни 
(ARDS).       



Алвеоло-артериалeн градиент на кислорода (PA-aO2) 

Нормален А-а 
градиент  

< 10 mm Hg 
 




