


Персонализирана медицина
Personalized medicine

Научна и практическа концепция, според която медицинските грижи се 
нагаждат към нуждите на индивида въз основа на предварителна инфор-

фмация за неговия индивидуален генотип или профил на генна експресия.

Персонализираната медицина в онкологията използва фармакогеномния
и/или фармакопротеомния профил на тумора при всеки отделен пациенти/или фармакопротеомния профил на тумора при всеки отделен пациент, 
за да определи избора на най-подходящ антитуморен медикамент.
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Болестите на плеврата се дефинират като ув-Болестите на плеврата се дефинират като ув
реждания на серозните мембрани на висце-
ралната и париеталната плевра, причинени отралната и париеталната плевра, причинени от 
локални или системни нарушения.

Най-честа клинична проява на плевралните
бболести е плевралният излив.





o Висцерална плевра: обвива белодроб-
ния паренхим и интерлобовете.
o Париетална плевра: тапицира гръдната 
кухина – костална, медиастинална и диа-
ффрагмална плеври.
o Плеврална кухина.
o Течен плеврален филм: нормална смаз-
ка при дихателни движенияка при дихателни движения. 

o Хистология на париетална плевра: неравномерна хлабава съединителна тъкан, 
покрита от еднослоен мезотел, малко капиляри, много лимфни съдове.
o Хистология на висцерална плевра – двуслойна: мезотел и съединителна тъкан с 
много капиляри:

спомага за еластичното свиване на белите дробове;
ограничава обема на белодробно раздуване.

o Плеврална кухина – с негативно налягане: –6 cm H2O.



Течен плеврален филм: около 8.4 ± 4.3 mL
филтрира се със скорост 12 ml/ден;
резорбира се със скорост 340 ml/ден

Филтрация на плеврална течност:

р р р р

Филтрация на плеврална течност:
през капиляри на висцерална плевра по закона на Starling (закон за транс-

капилярен обмен).
Резорбция (дренаж) на плеврална течност:Резорбция (дренаж) на плеврална течност:

през лимфния апарат на париетална плевра по механизма на обемно отти-
чане (bulk flow).



МЕХАНИЗМИ ЗА ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

Нарушение на баланса мужду интра-
плеврално и перфузионно налягане 
(хидростатично и онкотично)(хидростатично и онкотично).
Увреждане на плевралния дренаж.
Нарастване на капилярния и мезотел-

ния пермеабилитет (пропускливост). 



ТРАНСУДАТИВНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

П ф фПатофизиология: промяна в някои системни фактори, влияещи върху 
формирането и абсорбцията на плеврална течност.

Причини за трансудати
o Застойна левостранна сърдечна недостатъчност: най-честа причи-
на за плеврален излив, по правило – десностранен:р р р

дължи се на повишено капилярно налягане във висцерална и 
париетална плеври, повишено интерстициално налягане в суб-
плевралното интерстициално пространство, повишено системно р р ц р р ,
венозно налягане с последващо снижение на лимфния клирънс. 

o Чернодробна цироза с асцит: дължи се на трансдиафрагмен транс-
порт на перитонеален трансудат, съчетан с хипоалбуминемия.порт на перитонеален трансудат, съчетан с хипоалбуминемия.
o Остър гломерулонефрит: дължи се на повишено вътресъдово на-
лягане от кардиомегалия и периферни отоци.



ТРАНСУДАТИВНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

Причини за трансудати
o Хипоалбуминемия: дължи се на снижение на онкотичното налягане 
в кръвта с последващо повишение на степента на филтрация нав кръвта с последващо повишение на степента на филтрация на 
плеврална течност по закона на Starling.
o Хипотиреоидизъм (микседем): може да се съчетае с перикарден 
изливизлив.
o Уриноторакс: дължи се на ретроперитонеално пропущане на урина 
вследствие на обструкция на пикочни пътища (хидронефроза).
Б б бo Белодробна вено-оклузивна болест: рядко нарушение вследствие 

на повтарящи се белодробни венозни тромбози.
o Белодробен тромбоемболизъм: само 20% от плевралните изливи.
o Синдром на Meig: доброкачествен яйчников тумор с асцит и плев-
рален излив. 



ЕКСУДАТИВНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

Патофизиология: проява на локални фактори, свързани с  възпали-
телно нарастване на съдовия и мезотелния пермеабилитет или с увреж-
дане на плевралния дренаж. д р др

Причини за ексудати
Парапневмонични плеврални изливи (ексудативни плеврити): найo Парапневмонични плеврални изливи (ексудативни плеврити): най-

често при бактериални пневмонии, следвани от “атипични” (вътре-
клетъчни) патогени, гъбички и др.
Т б ( бo Туберкулозен плеврален излив (туберкулозен ексудативен плев-

рит): в 20% от случаите с белодробна туберкулоза.
o Малигнени (метастатични) плеврални изливи: най-често при бело-

б б б бдробен карцином, карцином на гърда, стомах, дебело черво, бъбреч-
но-клетъчен карцином, малигнен плеврален мезотелиом и др.



ЕКСУДАТИВНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

Причини за ексудати
o Тромбоемболични плеврални изливи: дължи се повишен капиля-
рен пермеабилитет за течност и протеини, следствие на тромбоцит-р р р р
но освобождавене на цитокини и инфламаторни медиатори от тром-
бите.
o Плеврални изливи при съдово-колагенни болести (колагенози): р р д ( )
дължи се на автоимунни васкулити:

системен еритематоден лупус (СЕЛ) – в 16% от случаите;
ревматоиден полиартрит – в 5% от случаите;ревматоиден полиартрит – в 5% от случаите;
грануломатоза на Wegener (орган-специфична колагеноза, про-

тичаща с автоимунен нефрит и пневмонит) – в 55% от случаите.
П 50%o Панкреатогенни плеврални изливи: в 50% от случаи на остър и хро-

ничен панкреатит, панкреасни псевдокисти и др.



ЕКСУДАТИВНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

Причини за ексудати
o Плеврален излив при хронична хемодиализа – в 21% от случаите.
o Плеврални изливи след коремни операции – в 50% от случаи с ко-o Плеврални изливи след коремни операции в 50% от случаи с ко
ремна хирургия.
o Плеврални изливи при перитонит и субфреничен абсцес: дължат 
се на лимфен трансдиафрагмален транспорт на течност и висок пер-се на лимфен трансдиафрагмален транспорт на течност и висок пер
меабилитет в микроциркулацията.



Емпием на плеврата: кумулация на гной в плевралната кухина в резул-
тат на инфектиране на плеврална течност при белодробни инфекции ф р р р др ф ц
(пневмонии, абсцес), гръдна травма или хирургични интервенции.

Хемоторакс: кумулиране на значително количество кръв в плевралнатаХемоторакс: кумулиране на значително количество кръв в плевралната
кухина в резултат на локално остро кървене от травматични и нетравма-
тични причини.

Хилоторакс: кумулиране на лимфна (хилозна) течност в плевралната ку-
хина вследствие на травматично, компресионно или оперативно уврежда-
не на ductus thoracicus по правило в лявоне на ductus thoracicus – по правило в ляво.

Пневмоторакс (хидро-пневмоторакс): кумулиране на въздух или газ в 
плевралната кухина вследствие на външни (травматични) или вътрешни 
(емфизем, кистична фиброза, СПИН) причини.



Бронхо-пулмонален синдром:
плеврална (париетална) гръдна болка: остро настъпваща строгоплеврална (париетална) гръдна болка: остро настъпваща, строго 

локализирана, с бодежен (режещ) характер, засилваща се при вдиш-
ване;
инспираторна диспнея поради щадене на вдишването от болкаинспираторна диспнея – поради щадене на вдишването от болка 

и/или поради компресия на белодробен паренхим от значително ко-
личество плеврален излив (рестрикция);

е ро а а а р с онепродуктивна кашлица – рядък симптом.
Интоксикационен синдром (при парапневмонични и туберкулозни 

плеврални изливи): втрисане, фебрилитет, потене, мускулно-ставни 
бболки.
Консумативен синдром (при малигнени и туберкулозни плеврални из-

ливи): безапетитие, загуба на тегло.
Астено-адинамичен синдром (при малигнени и туберкулозни плев-

рални изливи): безсилие, лесна умора. 



Дихателна системаД

Оглед: изоставане на долна част или на цяла гръдна половина при 
дишанедишане.
Палпация (изследване на гласов фремитус): отслабен до липсващ 

гласов фремитус – провеждането на белодробни шумове прекъсва 
на границата със среда с различна проводимост (от белодробен пана границата със среда с различна проводимост (от белодробен па-
ренхим към плеврална течност).



Перкусия:
скъсен перкуторен тон в белодроб-

на основа (притъпление);
горна граница на притъплението: 

дъговидна линия на Ellis-Damoiseau
(косо от задна аксиларна линия към 
гръбначен стълб);гръбначен стълб);
симптом на Skoda: тимпаничен пер-

куторен тон над линията на Ellis, ре-
зултат на относителен резонанс;у р ;
триъгълник на Grocco-Rauchfuss: 

участък между диафрагма, гръбначен 
стълб и продължение на линията на 
Elli

Аускултация:
б Ellis със скъсен перкуторен тон;

триъгълник на Garland: участък меж-
ду гръбначен стълб, линия на Ellis и 
хоризонтала през нейния връх с тим-

дишане – отслабено до липсващо;
плеврално триене (при фибринозен

плеврит): груб високочестотен шум, бли-
зо до ухото в двете фази на дишане за- хоризонтала през нейния връх с тим-

паничен перкуторен тон, резултат на 
относителен резонанс.

зо до ухото, в двете фази на дишане, за-
силващ се при натиск с мембрана върху 
гръдна стена.



КЛЮЧОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Торакоцентеза (плеврална пункция).
Биохимично изследване на плеврална течностБиохимично изследване на плеврална течност.
Цитологично изследване на плеврална течност.



КЛЮЧОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКЛЮЧОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Биохимично изследване на плеврална течност:
отговаря на въпроса: ексудативен или трансудативен е плеврал-

ният излив?
осъществява се чрез биохимичните критерии за ексудат, въведе-

ни от R. Light, 1972.

Цитологично изследване на плеврална течност:Цитологично изследване на плеврална течност:
отговаря на въпроса: бенигнен или малигнен е плевралният из-

лив?
осъществява се чрез цитологично изследване на седимент отосъществява се чрез цитологично изследване на седимент от 

плеврална течност, оцветен по May-Grunwald-Giemsa.





Стернален
ъгъл

Перикард

• Горен медиастинум (1)
• Преден медиастинум (2)Преден медиастинум (2)
• Среден медиастинум (3)
• Заден медиастинум (4)

По Wesley Norman, 1999По Wesley Norman, 1999



Горен 
медиастинум Медиастинална

плевра

Среден 
е асС

Заден м
е

медиастинумСреден 
медиастинум

едиастинум

Перикард

• Преден медиастинум (1)
• Среден медиастинум (2)
З (3)• Заден медиастинум (3)

По Wesley Norman, 1999По Wesley Norman, 1999



Горен медиастинум – граници

Горна: горна апертура на торакс
Долна: равнина между стернален ъгъл и долна повърхност на Th4
Предна: manubrium sterni
Задна: тела на торакални прешлени от Th1 до Th4

Горен медиастинум – органи

o Брахиоцефални вени
Част от аортна дъгаo Част от аортна дъга

o Част от трахея
o Част от хранопровод 



Горен медиастинум: 
дясна и лява брахиоцефални вени 
преминават във v. cava superior.

По Wesley Norman, 1999По Wesley Norman, 1999



Преден медиастинум – граници

Горна: равнина между стернален ъгъл и долна повърхност на Th4
Долна: диафрагма
Предна: тяло на стернум и processus xiphoideus
Задна: предна повърхност на перикард

Преден медиастинум – органи

o Тимусна жлеза;
Предна повърхност на перикард;o Предна повърхност на перикард;

o Foramen Morgagni (връзка между стернална и ребрена част на диафрагма).



Преден медиастинум:Преден медиастинум: 
тимусна жлеза (два лоба). 

По Wesley Norman, 1999По Wesley Norman, 1999



Среден медиастинум – граници

Горна: равнина между стернален ъгъл и долна повърхност на Th4
Долна: диафрагма
Предна: предна повърхност на перикард
Задна: фронтална равнина по задна повърхност на трахеална бифуркация
Латерална: медиастинална плевра

ССреден медиастинум – органи

o Сърце и големи артериални съдове;
Горна куха вена (v cava superior);o Горна куха вена (v. cava superior);

o Перикард;
o Трахея и големи бронхи;
o Медиастинални лимфни възли;o Медиастинални лимфни възли;
o Ляв възвратен нерв (n. recurrens sin.);
o Диафрагмени нерви (nn. phrenici).



Ductus thoracicus

Хранопровод

Трахеална
бифуркация

Лимфни възли

N. recurrens sin.
N. recurrens

dex.

Езофагиален
плексус

Торакална
аорта

Граничен план между среден и заден 
медиастинум: трахея и трахеална
бифуркация

ДиафрагмаTruncus sympathicus
бифуркация. 

По Wesley Norman, 1999По Wesley Norman, 1999



Заден медиастинум – граници

Горна: равнина между стернален ъгъл и долна повърхност на Th4Горна: равнина между стернален ъгъл и долна повърхност на Th4
Долна: диафрагма
Предна: фронтална равнина по задна повърхност на трахеална бифуркация
З Th5 Th12Задна: тела на торакални прешлени от Th5 до Th12
Латерална: медиастинална плевра

Заден медиастинум – органид д у р
o Хранопровод;
o Десен възвратен нерв (n. recurrens dex.);
o Торакална аорта;
o Долна куха вена (v. cava inferior);
o Гръден проток (ductus thoracicus – влива се във v. subclavia sin.);
o Симпатиков ствол (truncus sympathicus);
Б ( l b hi li )o Брахиален плексус (plexus brachialis);

o Vena azygos;
o Foramen Bochdalek (връзка между двете лумбокостални части на диафрагма).



Предно горен медиастинум болестиПредно-горен медиастинум – болести 

Малигнен тимом: клинично протича с миастения гравис (50%) или 
миастенен синдром на Lambert Eaton (60%) (мускулна слабост уморяемиастенен синдром на Lambert-Eaton (60%) (мускулна слабост, уморяе-
мост, миалгия), имунодефицитен синдром на Good (хипо- или агама-
глобулинемия), еритроцитна аплазия (50%) и бронхо-пулмонален син-
дром (гръдна болка, диспнея, кашлица, дисфагия).др ( р д , д , ц , д ф )
Болест на Hodgkin (Ходжкинов лимфом): паратрахеална лимфадено-

мегалия; клинично протича с фебрилитет, потливост, загуба на тегло, 
гръдна болка и диспнея.
Тиреоидна тъкан: част от струма; клинично може да е еу-, хипер- или 

хипотиреоидна, бенигнена или малигнена, което определя симптомите.
Перикардни кисти: вродени, често безсимптомни, случайна рентге-

нологична находка.
Херния на Morgagni: вродена, рядка, безсимптомна. 



Среден медиастинум – болести 

Лимфаденомегалия:
метастатични лимфни възли – от белодробен карцином, малиг-

нен плеврален мезотелиом, карцином на гърда, щитовидна жлеза, 
фаринкс, ларинкс и др.;
туберкулоза на трахеобронхиални лимфни възли (едностранна): 

клинично протича с фебрилитет нощна потливост загуба на теглоклинично протича с фебрилитет, нощна потливост, загуба на тегло, 
непродуктивна кашлица;
торакална саркоидоза (двустранна хилусна лимфаденопатия): 

клинично протича с фебрилитет нощна потливост гръдна болкаклинично протича с фебрилитет, нощна потливост, гръдна болка, 
диспнея, непродуктивна кашлица;
лимфопролиферативни болести (Ходжкинов и неходжкинови

лимфоми) – клинично протича с фебрилитет, загуба на тегло, пери-ф ) р ф р , у , р
ферна лимфаденомегалия, хепато-спленомегалия, диспнея, непро-
дуктивна кашлица.



Среден медиастинум – болести 

Герминативно-клетъчни тумори (от миграция на герминативни клеткиГерминативно-клетъчни тумори (от миграция на герминативни клетки 
по време на ембриогенеза): гермином (дисгермином и семином ), ембрио-
нален карцином, ендодермален синусен тумор, тератом (вкл. дермоидни
кисти), полиембриом и гонадобластом;) р

клинично се демонстрират на 25-35-годишна възраст, протичат с 
гръдна болка, кашлица, диспнея, загуба на тегло.
Бронхиални кисти: ембрионални торбовидни образувания на трахея и 

главни бронхи с размер до 10 cm в диаметър; 
клинично са безсимптомни, при инфектиране руптурират към брон-

хи и протичат с картина на абсцес: фебрилитет, потливост, гнойна 
фекспекторация, хемоптое, дисфагия.

Аневризма на аортния корен: слабост и дилатация на участък от аорт-
ната стена, дължащи се на прогресивна деструкция на протеини от трав-
ма инфекции и др със склонност към тромбозиране;ма, инфекции и др., със склонност към тромбозиране;

клинично протича със сърцебиене, болка между скапули, гадене, 
повръщане.



Заден медиастинум – болести Плъзгаща Параезофагеална

Хиатус-херния (плъзгаща и параезофа-
геална): протрузия на стомаха в заден 
медиастинум през hiatus oesophageus;

Хранопровод

Диафрагма д у р p g ;
клинично протича с пирозис, парене 

и болка зад гръдна кост, предимно в 
легнало положение, желязодефицитна 

Д фр

Стомах , ф
анемия.

Неврални тумори: бенигнени (плексиформен неврофибром и шваном)р у р ( ф р р ф р )
и малигнени (малигнен шваном и неврофибросарком);

клинично протича с болка в раменна област (произход от брахиа-
лен плексус) или около гръбначен стълб.у ) р

Херния на Bochdalec: вродена, клинично се проявява при новородени 
със затруднено дишане, тахипнея, цианоза и тахикардия.    



Медиастиналният синдром се дефинира като клинична проява 
на различни форми на компресия и/или инвазия спрямо органи 
и структури в медиастинума.
Симптомите, включени в медиастиналния синдром, произхож-
дат от компресиран или инвазиран медиастинален орган и не р р р р
носят нозологична специфика.

Най чести са симптомите от следните медиастинални органи (споредНай-чести са симптомите от следните медиастинални органи (според 
степента на тяхната податливост към притискане и/или инвазия):

o венозни кръвоносни съдове,
o периферни нерви,
o трахея и главни бронхи,
o аорта и други артериални кръвоносни съдове,р дру р р р д ,
o хранопровод,
o гръден проток (ductus thoracicus).



Аo Анамнеза: диспнея, кашлица,  гла-
воболие, ортопнея, запушен нос. 
o Оток на лице и шия с виолетов 
оттенък. 
o Застойни (раздути) външни югу-
ларни вени.
o Венозни кожни колатерали по гор-
на половина на предна гръдна сте-
на.
o Кожни капилярни ангиектазии по 
залавно място на диафрагма.

Компресия на 
брахеоцефални вени 
и v. cava superior

Рентгенологично: 
разширена медиастинална

сянка вляво върхово



o Анамнеза: сърцебиене болка в дясно подребрие подуване на коремаo Анамнеза: сърцебиене, болка в дясно подребрие, подуване на корема, 
отоци на долни крайници. 
o Caput medusae: разширени параумбиликални вени радиално от пъпна 
ямка осъществяващи колатерално венозно кръвообращениеямка, осъществяващи колатерално венозно кръвообращение.
o Хепатомегалия, асцит, периферни отоци.



Компресия на ляв възвратен нерв (n. recurrens sin.):
o от метастатични лимфни възли от белодробен карцином;
o анамнеза за дисфония (пресипване на гласа) до афония;
o ларингоскопични данни за пареза или парализа на лява гласна 
връзка.р

Компресия на диафрагмен нерв (n. phrenicus):
o от метастатични лимфни възли от белодробен карцином;

( )o анамнеза за сингултус (хълцане);
o рентгенологични данни за пареза на диафрагмен купол.

Компресия на брахиален плексус:Компресия на брахиален плексус:

o от върхов белодробен карцином (синдром на Pancoast);
o анамнеза за раменна болка;
o неврологични данни за синдром на Bernard-Horner (птоза, миоза, 
енофталм).



Компресия на трахея и главни бронхи:
o от тумори и/или пакети уголемени лимфни възли;o от тумори и/или пакети уголемени лимфни възли;
o анамнеза за инспираторна диспнея с хриптене и кашлица;
o физикални данни за инспираторен стридор.

Компресия на хранопровод:
o от метастатични лимфни възли;
o анамнеза за дисфагия (затруднено гълтане) и одинфагия (болезне-д ф ( руд ) д ф (
но гълтане);
o ендоскопски данни за стеснения по хода на хранопровода.
Компресия на аорта и големи артериални съдове:Компресия на аорта и големи артериални съдове:

o от метастатични лимфни възли, тумори и аневризми;
o анамнеза за сърцебиене, ортопнея, синкоп;
o ангиографски данни за компресия и/или дислокация (изместване)
на артериални съдове. 



Компресия на гръден проток (ductus thoracicus):
o от тумори и травматични промени;у р р р ;
o анамнеза за левостранен оток на рамо и ръка, гръдна болка вляво, 
диспнея;
o клинични данни за лимфатичен оток левостранен хилозен плевра-o клинични данни за лимфатичен оток, левостранен хилозен плевра-
лен излив, хилозен асцит.  



Медиастинитът се дефинира като възпаление на тъкани в медиастинума:д д ф р д у

Остър медиастинит: инфекциозно или химическо възпаление вслед-
ствие на перфорация (патологична или ятрогенна) на медиастиналенствие на перфорация (патологична или ятрогенна) на медиастинален
орган (хранопровод) или след стернотомия (хирургична интервенция).
клинично се представя с остро начало, силна болка зад гръдната кост, 

задух фебрилитет сепсисзадух, фебрилитет, сепсис. 

Хроничен фиброзиращ медиастинит: прогресираща фиброза на меди-
астинални тъкани вследствие на туберкулоза, саркоидоза, силикоза и 
др.
клинично се представя с постепенно развиващ се медиастинален син-

дром на компресия (синдром на горна куха вена, трахеална стеноза, об-
струкция на белодробни артерии и вени).



Торакална медицина
Thoracic medicine

Научна и практическа концепция, според която гръдният кош се разглеж-
да като обща анатомично-физиологична единица, обединена от принципа д щ ф д ц , д р ц
за ритмична функция. 

От нея се извеждат общи принципи за медицински подход, обединяващ 
респираторни, кардиологични, хирургични и други дисциплини.

Един от най-авторитетните примери за приложение на торакална медици-
на е Американската колегия на гръдните лекари (American College of 
Chest Physicians – ACCP).


