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Да се дискутират повече клинични случаи
Препоръчаха членовете на Асоциацията по клинична електромиография и
евокирани потенциали, които проведоха втора национална конференция
Втората национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали
се състоя на 3 и 4 октомври във Велинград. И
през тази година събитието се проведе, благодарение на подкрепата на фармацевтичната
компания Sopharma и фирма „Адитус”, отбеляза
председателят на Асоциацията – чл. кор. проф.
д-р Иван Миланов.
Занапред в рамките на форумите на Асоциацията
ще се обръща по-сериозно внимание на дискутирането на различни клинични случаи. Тази идея бе
лансирана в рамките на провелото се Общо събрание на Асоциацията. Участниците във форума дори
предложиха да се провеждат и практически курсове в реално време на предстоящите им събития.
В рамките на два дни, специалистите комен-

тираха теми като: Значимост на мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали в диагностиката на съдови, туморни, травматични и
дегенеративни заболявания на централната
нервна система; Периферно-нервно засягане
при Хепатит В вирусна инфекция; Мултифокална
моторна невропатия с кондукционен блок – диагностични проблеми и представяне на клинични случаи; Електромиографски характеристики
на синдрома на карпалния канал; ЕМГ на параспинални мускули; Репетитивна транскраниална
магнитна стимулация при лечение на заболявания на нервната система; Ехографска и ЕМГ
диагностика на синдрома на кубиталния канал и
Електрофизиологична диагностика на нарушенията на невро-мускулното предаване.

Занапред ще обърнем по-голямо внимание
на клиничната интерпретация на случаите
Това коментира чл. кор. проф. д-р Иван Миланов, председател на
Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали,
след форума на Организацията

Чл. кор. проф. Миланов, каква е вашата равносметка за втората национална конференция
по клинична електромиография и евокирани

потенциали, в качеството ви на председател
на организацията.
Трябва да започнем от това, че говорим за една
сравнително малка Асоциация, защото клиничната електромиография на практика е един клон от
Неврологията и хората, които работят в това направление не са толкова много.
Аз се радвам, че Асоциацията ни е много задружна. Хората с голямо желание идват на срещите ни,
с голямо желание споделят идеи. Тяхната работа
е доста характерна и различна от тази на стандартния клиничен невролог. Видяхте, че залата по
време на конференцията бе пълна, хората с удоволствие слушаха и споделиха идеите си. Като
цяло мисля, че втората конференция вече постави
началото на една традиция – ежегодно да провеждаме такива конференции, на които да споделяме
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както научните идеи, така и проблеми от практиката и други въпроси, които вълнуват колегите.
Аз смятам, че както първата, така и втората конференция протекоха много добре.
Проведохте Общо събрание на Асоциацията, в
рамките на което се предложиха доста интересни идеи, в това число – да се поразчупи рамката
при провеждането на конференциите занапред.
Електромиографията е един метод, който не търпи кой знае какво научно развитие. Той е внедрен
в клиничната практика преди много години, има
си своето място и рядко възникват някакви много
нови научни идеи. От тази гледна точка, коментирахме, че всъщност може би трябва да обърнем
по-голямо внимание на клиничната интерпретация на случаите, защото методът е труден, не всеки колега е достатъчно опитен в много случаи да
постави едни по-сложни и по-рядко срещащи се
диагнози. Затова възникна идея на следващата
конференция да се отдели повече място на представяне на клинични случаи, на трудни клинични
случаи, като всеки от колегите ще може да дава
идеи. Смятам, че това ще бъде много по-полезно
за колегите в ежедневната им практика.
Отбелязахте, че предстои да внесете искане
пред ректора на МУ-София за една високоспециализирана дейност в областта.
Става въпрос за един сравнително нов метод,
който сега се развива – повтаряща се транскраниална магнитна стимулация. При този метод се
използват магнитни стимулатори, които генерират електрическо поле и стимулират определени
зони на мозъка. В момента методиката е много
популярна и развиваща се; има около 6000 публикации. Скоро предстои да се проведе и конгрес,
който ще бъде посветен само на тази методика.
Оказва се, че чрез това магнитно поле ние на
практика можем да променяме възбудимостта на
мозъка и да повлияваме някои симптоми, които
много трудно се повлияват от медикаменти. Тази
методика има нещо общо с т. нар. електроконвул-

сивна терапия, която в психиатрията се използва
от около 100 години и продължава да се използва,
защото да речем има пациенти с шизофрения, които независимо от всичко, не се повлияват от медикаментозно лечение. Никой до момента не знае
как точно действа тази методика, но тя действа. В
нашия случай нещата са сходни, разликата е, че
магнитната стимулация не е толкова брутална; тоест, тя не предизвиква загуба на съзнание както
електрошоковата терапия и т.н. Явно е обаче, че е
ефективна и в момента се търси нейното приложение при доста неврологични заболявания.
Лекцията, която представихте пред аудиторията
бе посветена именно на тази методика. В детайли се спряхте на възможностите за провеждане
на терапия при мозъчен инсулт, множествена
склероза, болка, някои случаи на епилепсия.
Много са възможностите и в рамките на една
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лекция трудно бих могъл да обобщя тези 6000
статии. Самият аз прегледах около 500 по-основни статии от тях и въз основа на това направих
една своеобразна рекапитулация на това какво се
случва в момента в света. Надявам се, че ще успея да присъствам на първия конгрес по темата,
който ще се проведе в Сингапур. Там вероятно ще
се появят много интересни идеи и може би дори
ще се предложат някакви вече утвърдени протоколи за лечение на определени заболявания.
Вие като известен специалист в областта на
лечението на болката, отбелязахте по време
на презентацията си, че в тази област тепърва
се очаква сериозен пробив.
Неотдавна се върнах от поредния световен конгрес на болката, състоял се в Копенхаген. Там
беше интересен моментът, че основните пуб-

ликации, които бяха изнесени, бяха свързани с
електростимулационни методи за повлияване на
болката; различни видове стимулатори. Едната е
стимулация на nervus vagus (блуждаещ нерв), която е известна отдавна. Вече се предлагат и едни
нови устройства, които пациентите си слагат като
очила и те подават електрически импулси върху
мускулите, като по този начин повлияват пациентите с мигрена. Тоест, много се работи в това отношение. На конгреса в Копенхаген например не
бяха представени нови медикаменти за лечение
на болката, но бяха показани нови методи чрез
електростимулация, което е много впечатляващо.
Какво послание искате да отправите към колегите си, които присъстваха на конференцията
по клинична електромиография и евокирани
потенциали?
Бих казал, че това, което рядко се случва, се
случи в нашата Асоциация. А именно, че хората
идват с любов и с желание да научат нещо ново.
В съвременното интензивно общество, не само в
България, а и световен мащаб, хората малко се
дистанцираха от подобни мероприятия. И бих казал, че тук се получи едно много хубаво взаимодействие между колегите, затова бих им пожелал
по същия начин да продължат с това желание да
усвояват нови неща.
Мария Радмилова
Снимки: Здравен навигатор
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Депресия

Репетитивна транскраниална
магнитна стимулация
чл. кор. проф. Ив. Миланов, дмн

• сходство между ефектите от ТМС и ЕК терапия
• рутинно при рефрактерни депресивни състояния
• дясната дорзолатерална префронтална кора е
хиперактивна
• лявата – хипоактивна
• прилагане съответно на потискаща (1 Hz) и
активираща (10 Hz) ТМС на всяка хемисфера
• по-често активираща (10 Hz) ТМС върху лявата
• по-добра ефективност при десностранна
нискочестотна (потискаща) стимулация
• отколкото при левостранна високочестотна
(активираща) стимулация

История
• 1980 г. Merton и Morton - транскраниална
електрическа стимулация (ТЕС)
• стимулират моторните зони на мозъка чрез
електрически импулси върху скалпа
• стимулацията е болезнена
• активират се болковите влакна на скалпа
• 1985 г. Barker и сътр. показват че при поставяне на
магнитен стимулатор върху черепа, магнитното
поле преминава през него
• индуцира електрическо поле в малка област на
подлежащата мозъчна кора

Физиология
• електромагнитната индукция е описана Michael
Faraday през 1838 г.
• магнитното поле индуцира електрически ток в
невроните на мозъчната кора
• деполяризира локално (около 3 cm2) невроните на
дълбочина 2 cm
• възникват акционни потенциали в аксоните на
моторната кора и подкоровото бяло мозъчно
вещество
• последващо освобождаване на невротрансмитери
от техните терминални синапси

Паркинсонова болест
• намалена коровата активност в моторната,
премоторната и допълнителната моторна кора
• поради намалена активност по таламокортикалните проекции
• 10 Hz ТМС върху лявата дорзолатерална
префронтална кора
– повлиява тревожността, депресивните,
двигателните симптоми и “off” периодите

• Двустранна РТМС в префронталната област (0,5
Hz, 10% над моторния праг) - 10 дни

Мозъчен инсулт

•
•
•
•

мозъкът претърпява пластични промени
опитва се да възстанови своите функции
засягат се области извън лезията
някои от промените са неадаптивни и не са
полезни
• интерхемисферната транскалозна инхибиция от
незасегнатата към засегнатата хемисфера
нараства
• важен фактор за нарушаване на двигателните
функции

Множествена скероза
• РТМС повлиява спастично повишения мускулен
тонус
• високочестотна РТМС в областта на първичната
моторна кора повлиява спастичността
– 5 Hz
– тета залп – 5 импулса с честота 50-100 Hz,
повтарящи се с честота 5 Hz
• Ефектът от лечението продължава 1 седмица

АДИТУС
СОФИЯ 1606, ТОТЛЕБЕН 34
ТЕЛ/ФАКС: (02) 952 28 59
E-MAIL: ADITUS@EINET.BG
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Методиката е трудоемка и
изисква постоянно съобразяване с
постиженията на световната неврология
Това е мнението на доц. Д. Богданова, зам.-председател на Асоциацията по
клинична електромиография и евокирани потенциали

Доц. Богданова, вашият коментар за конференцията на Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали.
Това бе втората поред конференция и аз много
се радвам, тъй като беше с много добра посе-

щаемост. Според мен лекциите се приемат много добре от колегите, лекторите са на ниво, а за
нас това е много важно, тъй като ние сме хора,
обединени от една методика, която е основна в
неврологията. За съжаление тя е много трудоемка и изисква постоянно съобразяване с постиженията на световната неврология. В този смисъл,
такива срещи веднъж годишно, са изключително
полезни.
Очертава се тези срещи да се превърнат в
традиционни.
Точно така. Освен това, занапред сме решили в
тези срещи да участват и самите лекари от мрежата, не само хабилитирани лица, защото за нас
е важно те също да споделят случаи и да ни покажат какво се случва в мрежата, тъй като това е
съществено за конкретния пациент.
Що се отнася до методиката, тя е изключително
полезна, защото тя поставя диагноза в момента.
Това е една от малкото електрофизиологични ме-
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тодики, при които в момента може да се каже от
какво е болен пациентът и съответно той да бъде
насочен за лечение.
Вие имахте презентация на форума, която бе
на тема – ЕМГ на параспинални мускули.
Лекцията, която изнесох бе свързана с изследването на параспиналните мускули. Това
са мускулите около гръбначния стълб. В някои
страни това е рутинно изследване; такъв да ре-

чем е случаят в САЩ. В България то не е много
застъпено, просто защото е непризнато. В същото време, това е нещо, което е сравнително
елементарно за лекаря; от страна на пациента
се понася много добре, не е много болезнено
или свързано с някакви рискове за него, като пациентът не прави нищо, освен да лежи. Изследването е изключително информативно и може
да разграничи заболяване, което не може да се
разграничи с други методи, в това число понякога и с ЯМР.
Използва ли се потенциалът на методиката
достатъчно?
Потенциалът на методиката се използва. Лошото е, че в България поради някакви рестрикции на Касата, изследването се заплаща изключително ниско и на него по Здравна каса му се
отделя много малко време, което е крайно недостатъчно за едно качествено изследване. Затова хората в мрежата понякога избягват да го
правят в целия му обем, тъй като е много трудоемко за тях и просто не си струва да го правят
по линия на Касата.
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Много са лекарите, които проявяват
интерес към електромиографията
Това отчита проф. д-р Б. Ишпекова, която бе един от лекторите на
втората национална конференция по клинична електромиография и
евокирани потенциали

Проф. Ишпекова, бихте ли споделили с какви
впечатления останахте от втората национална
конференция по клинична електромиография
и евокирани потенциали?
Навремето всяка година провеждахме конференция по електрофизиология. Изнасяха се лекции, а имаше и постери. Събитието беше много
приятно, тъй като имахме възможност да се събираме ежегодно. Хубавото е, че от миналата година проф. Миланов реши да поднови тези срещи,
които бяха прекъснати. Това е много положителна
стъпка, защото се събират колеги от цялата страна, които имат възможност да чуят нови неща.
Електрофизиологията се развива все повече,
така че лично аз съм много доволна, че отново
провеждаме такива конференции.
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Навремето организацията се наричаше Дружество по електрофизиология, като се включваха и
електроенцефалографистите, заедно с електромиографистите.
Имахте лекция, посветена на електромиографските характеристики на синдрома на

карпалния канал.
Синдромът на карпалния канал се среща много
често, обаче лекарите са много заети и правят изследването много бързо; някои дори му отделят
около 5 минути. А за да се докаже дали има подобен синдром или не, е необходимо да се отделят
поне 40-50 минути, защото трябва да се включат
много методики.
Акцентирах пред аудиторията главно върху
методиките, защото понякога някои лекари използват само едно стимулиране, което далеч
не е достатъчно. Трябва да се проведат сетивни, двигателни и пр. изследвания. Поради тази
причина се фокусирах главно върху методиката
на карпалния синдром, за да се установи правилно.
Как виждате развитието на електромиографията?
Тя се развива все повече. Ние с проф. Миланов издадохме и монография. И бих казала, че
има много лекари, които проявяват интерес към
специалността. Лично аз съм обучила над 150
души, като мой ученик беше и самият проф. Миланов.
Мога са кажа, че интересът към специалността
продължава да е сериозен. Самата аз бях проявила интерес по въпроса, като попитах каква е
ситуацията в MБАЛНП „Св. Наум”, защото при нас
в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” вече не се обучават кадри. Иначе аз обучавах кадри допреди
две години с доц. Новачкова. Сега обаче е време по-младите от нас да обучават. Преди, напливът към специалността бе много сериозен, като
смятам, че голям интерес има и в момента. Още
повече, че почти във всяка болница електромиографията е необходима; тя е с диагностична цел
и се използва не само от невролозите, но и от неврохирурзи, ортопеди, ревматолози и други специалисти.
А достатъчно ефективно ли се използва методиката или има още потенциал за приложение в практиката?
Използва се, но лошото е, че в малките градове, тези лекари, които са електромиографисти, са
и невролози и са много заети. При тях се налага
това изследване да се прави между другото, а не
както при нас в университетските болници, които се занимаваме само с това. Затова, особено
при по-тежки заболявания каквито са например
миопатиите, пациентите от цялата страна се изпращат при нас, защото става въпрос за бавно изследване, което отнема време. За една миопатия
да речем, трябва да се отделят два часа, тъй като
се изследват много мускули.
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Електромиографията и клиничната оценка
трябва да вървят ръка за ръка
Това отбеляза доц. В. Гергелчева от УМБАЛ „Александровска”, секретар на
Българското дружество по невромускулни заболявания (www.nmd-bg.com)

Доц. Гергелчева, бихте ли коментирали с какви впечатления останахте от втората национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали? Самата вие
дори предложихте при една следваща среща
да се организира и практически курс, при възможност.
Смятам, че е изключително полезно поне веднъж годишно да се срещаме електрофизиолозите
в България; още повече, че ние не сме много на
брой. Всеки може да сподели своя опит или трудностите, на които се е натъкнал в диагностиката.
От друга страна, клиничната електрофизиология е
много бързо развиваща се дисциплина и е полезно
на едно място да се чуе за новостите, особено за
тези, които бързо могат да влезнат в приложение.
Бе представена методиката Single-Fiber EMG,
която е една допълнителна методика за диагностициране на по-трудни случаи, с нарушения
в нервно-мускулното предаване. Тъй като методиката е нова, моето предложение беше, ако
има интерес от други центрове и електромиографисти, на следваща среща да се направи един
практически курс по тази тема, включително с
демонстрации както на апаратурата, така и на самата методика. Чрез един такъв практически курс
много по-бързо може да се навлезе в методиката
и тя да бъде приложена в практиката.
В тази връзка, на конференцията бяха представени и новости при използването на репетитивна
транскраниална магнитна стимулация с терапев-
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тично приложение при различни неврологични и
психиатрични заболявания.

Колегите ви имаха възможност да се запознаят
с конкретен клиничен случай в изнесената от вас
лекция, която бе посветена на периферно-нервно засягане при Хепатит В вирусна инфекция.
Избрах да представя случай от практиката, тъй
като диагнозата не беше лесна; изключително
важна за лечението на пациента. Според мен подобни случаи трябва да се представят, за да се
напомня за различните диференциални диагнози.
Лично моето мнение е, че електромиографията и
клиничната оценка трябва да вървят ръка за ръка,
защото само тогава има успех по отношение на
диагностиката.
Освен това смятам, че е изключително важно на
такива срещи да се обсъждат трудни диагностични случаи, тъй като това би ни помогнало в нашата практическа дейност.

Важно е да се направят протоколи за всяка
една диагностична нозологична единица
Така ще се избегнат проблемите в диагностиката,
коментира доц. Пл. Цветанов
физиологичната диагностика на нарушенията на
невро-мускулното предаване, която също е нова
диагностична методика. И ако трябва да обобщя
– Асоциацията води доста активен научен живот.
Електрофизиологичната диагностика на нарушенията на невро-мускулното предаване бе
представена от вас.
Това е една диагностична методика, която за
света не е нова, но за България е нова. Това е
най-високочувствителният метод за изследване
на невро-мускулното предаване, но като всеки ви-

Доц. Цветанов, бихте ли казали с какви впечатления останахте от втората национална
конференция по клинична електромиография
и евокирани потенциали?
Втората, както и първата конференция, бяха много добре организирани. Коментираха се актуални
проблеми, нови за България методики. Една от
тези нови методики бе представена от проф. Миланов. Репетитивната транскраниална магнитна
стимулация занапред ще обхване един много широк кръг от пациенти. Коментирана бе и електро-
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сокочувствителен метод не е много специфичен,
така че при едно недобро изпълнение може да се
получат грешни диагностични резултати. Именно
на това се акцентира и по време на лекцията, за
да може нещата да бъдат подредени както трябва.
Каква препоръка бихте направили към организаторите при провеждането на бъдещи кон-

ференции?
Бих препоръчал това, което каза и проф. Миланов, а именно – да се направят протоколи за всяка една диагностична нозологична единица, които
да се спазват и занапред, защото това отклонение от протоколите може да създаде проблеми в
диагностиката.

Който се свърже с електромиографията,
я харесва и обича
Това отбеляза доц. д-р С. Новачкова

Доц. Новачкова, с какви впечатления останахте от втората национална конференция по
клинична електромиография и евокирани потенциали?
Провеждането на тези конференции е много добра инициатива на нашата Асоциация. Те са важни поради две причини. От една страна – тук човек може да чуе нещо, което го интересува. Освен

това, повечето колеги, които идват не са начинаещи и за тях е важно да имат възможност да чуят
нещо по-различно, да си припомнят някои моменти. И бих казала, че те с удоволствие слушат всякаква електромиографска тематика. Другият важен момент е да се видим, да споделим опит и да
имаме възможността да се опознаем по-добре.
Аз например знам, че когато ми кажат, че даден
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резултат идва от Шумен – кой го е правил и дали
мога да му се доверя или не. Колегата също знае,
че пациентът може да дойде при мен. Всичко това
води до една отговорност от наша страна относно
резултатите, които даваме на пациентите.
Самата аз съм участвала в обучението на специализантите по електромиография и познавам
почти всички – още когато бяха съвсем млади и
начинаещи. Сега, в тази група почти няма такива,
те са вече работещи хора. Интересното е, че който се свърже с електромиографията, я харесва и я
обича. Имам чувството, че този принцип важи повече за електромиографията отколкото за някои
други по-тесни специалности. И бих казала, че интересът към електромиографията е много голям.
Проявяват ли младите кадри интерес към
тази специалност?
Преди около десетина години всички тези колеги,
които сега участват в конференцията бяха млади
кадри и имаше голям наплив да специализират
електромиография. Към днешна дата не бих могла да кажа как точно стоят нещата, но всеки, който започва да учи електромиография, я харесва.
Това е една доста точна специалност, като тя е
много тясно свързана с неврологията, с клиничното мислене и това се харесва на един лекар. Затова е много полезно, когато един невролог има и
електромиографско мислене, а и обратното.
Вие бяхте един от лекторите на конференцията, като се спряхте на темата „Мултифокална
моторна невропатия с кондукционен блок –
диагностични проблеми и представяне на клинични случаи”.
Моята лекция бе посветена на мултифокална
моторна невропатия с кондукционен блок. Това е
едно заболяване, което започва атипично и може
да бъде пропуснато. Характерното за него е, че
има лечение за пациентите и е много важно ние
да мислим за него, за да го диагностицираме на

време. Диагнозата, вярната диагноза се поставя
изключително електромиографски. Само с клиничните методи, човек може да предполага, но успява да докаже диагнозата електромиографски.
Когато неврологът се сети да изпрати пациента
за електромиографско изследване, впоследствие
могат да се направят и допълнителни изследвания и да се започне рационално лечение.
Тъй като на мен ми попаднаха няколко такива
случая, реших да ги представя пред аудиторията
по време на конференцията и коментирах два от
тях, тъй като успях да ги документирам.
Споменахте по време на презентацията си,
че заболяването е по-типично за мъжете, но
представихте два случая на пациентки – жени.
По литература е така – заболяването е по-типично за мъжете. Случаите, които представих бяха на
две жени, макар на практика да са на три жени и
на един мъж – с тези, които не успях да документирам. Интересното е, че тези хора са или с диагноза
депресия, хистерия, някакво психично нарушение,
или са с много диагнози, защото на лекаря не му е
ясен случаят и той като че ли повече насочва тези
пациенти към един или друг специалист по-скоро,
за да бъдат отхвърлени дадени диагнози, отколкото да бъдат диагностицирани тези хора.
Едната от пациентките, за които разказах, е много добре проследена. Тя се подобри, като на нея
след това й се прави и втори курс лечение, но тя
повече не се появи. Тук трябва да отбележа, че
лечението е доста скъпо и не всички болници го
прилагат, без да си го плащат пациентите. Някои
от пациентите се стряскат от цената и се отказват,
дори когато има възможност лечението да се поеме частично от болницата.
На Общото събрание на Асоциацията се лансира идеята занапред на конференциите да се
представят и обсъждат повече клинични случаи.
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Аз съм „за” това, защото смятам, че ще e по-полезно отколкото да се четат лекции. Това са събирания на електромиографисти, които не са
начинаещи; повечето от тях си имат собствена
практика и виждане за електромиографията. През
всеки минават трудни и неясни случаи, затова на

мен ми се струва, че би било много хубаво на едно
такова място да ги обсъждаме. Може би теорията
трябва да е по-редуцирана. Така ще се научим да
мислим за различни неща, включително за такива
случаи, които не ни попадат всеки ден. Затова е
много хубаво да споделяме опит.

Би било много добре да се провеждат и
практически курсове
Това заяви доц. Ю. Петрова след проведената втора национална
конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали
Доц. Петрова, какви са впечатленията ви от
втората конференция по клинична електромио
графия и евокирани потенциали?
Асоциацията направи огромна крачка напред с
тази конференция и наистина прави чест на проф.
Миланов организацията, провеждането и съставената програма. Дискутираха се теми на най-ви-

соко ниво, които бяха много добре поднесени, със
сериозни познания от страна на лекторите; видя
се голямото желание на колегите да се развиват
и най-вече усещането за колегиалност, толерантност, с които беше изтъкана атмосферата по време на конференцията.
На Общото събрание на Асоциацията бе пред-

17
които практикуват голф. Оттук нараства и тази заболеваемост, която е притеснителна за пациента.
И смисълът бе да се обясни как с една ехографска
методика може да се погледнат някои аспекти, за
да може диагнозата да бъде по-пълна и да се намери по-бързо решение на проблема – дали с лекарства или чрез хирургия.

ложено занапред на тези срещи да се представят и обсъждат повече клинични случаи. Нещо
повече, в рамките на конференцията бе лансирана също така идеята да се провеждат и практически курсове.
Да, би било много добре да се провеждат определени курсове, защото това ще даде на колегите
допълнителни познания, повече увереност и сигурност в работата им.
Това е методика, която си има своето значение в
днешно време и трябва да се владее добре, за да
може да сме полезни на пациентите максимално.
Вие също имахте лекция по време на конференцията – „Ехографска и ЕМГ диагностика на
синдрома на кубиталния канал”.
Значимостта на този синдром нараства, тъй като
всички в по-малка или по-голяма степен вече работят на компютри; има доста повече хора, които играят тенис, а и значително се увели делът на тези,

На Запад електрофизиологията си е
официално призната клинична дисциплина
Това отбеляза д-р А. Шмаров, който заедно с д-р Д. Цакова представи лекция
на тема „Значимост на мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали
в диагностиката на съдови, туморни, травматични и дегенеративни
заболявания на централната нервна система”
Д-р Шмаров, с какви впечатления останахте
от срещата на Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали?
Това беше втора поред конференция и вече се
надявам тези срещи да станат традиционни. По
принцип този тип мероприятия са доста полезни
за медицинската общност, особено за специалистите, които се занимават с електрофизиологични

изследвания. Електрофизиологията е една сериозна наука, като на Запад тя си е официално призната клинична дисциплина.
Самият аз се занимавам предимно с евокираните потенциали, които са една отделна сфера от
електрофизиологията. Един от минусите на електрофизиологията, ако може така да се каже, е,
че това са много времеемки изследвания. Иначе
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това са методи, които са абсолютно безвредни,
безопасни; те са неинвазивни, така че чрез тях
могат спокойно да се изследват също така малки
деца и бебета.
Вие бяхте един от лекторите по време на конференцията.
Като се каже евокирани (предизвикани) потенциали, трябва да се има предвид, че това е доста
обширна област. Ако разделим същинските евокирани потенциали, това е метод, по който ние
можем да проследим и да „прозвъним” нервната
система. Тоест, да видим как тя функционира – от
рецепторите до съответното корово представителство. Отделно има една голяма област, отново
с предизвикани потенциали, която се занимава с т.
нар. когнитивни потенциали, или събитийно-свързани потенциали. Тоест, там вече се изследват
висши корови функции като памет, внимание и т.н.
В моята лекция се фокусирах върху т. нар. мозъчно-стволови слухови потенциали, които представляват една съвсем малка част от цялата съвкупност на евокираните потенциали, но са много
важни с оглед обекта, който се изследва. На практика се изследва мозъчният ствол, където имаме
много структури, които са жизненоважни и всяко
едно нарушаване в тяхната функция може да до-
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веде до доста сериозни последици, включително
и смърт. Това е зона, където се гледа с особено
внимание, а още повече, когато става въпрос за
някакви неврохирургични проблеми и пр. Затова
акцентирах на важността на мозъчно-стволовите
слухови потенциали и защо трябва да се работи
по-усилено в тази насока.
Казвате, че трябва да се работи по-усилено в
тази насока. Защо?
Както отбелязах и по време на лекцията, поло-
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жението до 1989 г. беше едно, друга е ситуацията сега. Причината е, че нещата се стесняват все
повече и повече, като тук голям пръст има Касата. Клиничните пътеки дават много стеснени възможности. При множествена склероза например
задължително трябва да има потенциали, а в дру-

За срещата във Велинград и презентацията,
която бе представена от д-р Шмаров и д-р Д.
Цакова – „Значимост на мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали в диагностиката на съдови, туморни, травматични и
дегенеративни заболявания на централната нервна система”, кратък коментар пред
Здравен навигатор направи и д-р Цакова
Аз приветствам такива срещи на съсловието,
защото смятам, че винаги има какво да научим и
какво да добавим, дори да работим това рутинно;
винаги съществува възможността някой колега
да е намерил нещо ново като приложение и пр.
Когато обсъждахме с д-р Шмаров какво точно да
съдържа нашата лекция, решихме да се спрем
на всякакви възможни посоки на приложение на
стволово-мозъчните евокирани потенциали, извън стандартите, които всеки знае и рутинно е
длъжен да прилага при приемане на пациенти по
клинична пътека, примерно. Възможностите на
тази методика са огромни, защото тя е изключително информативна, полезна, точна, прецизна и
при това е напълно безвредна за пациента; лесно
е приложима и поради определени количествени
параметри, може да служи за проследяване на
динамиката на процеса. Ако да речем на даден
пациент се приложи определено лечение, може
да се проследи и анализира дали нещата трябва да бъдат оставени така, дали трябва да се
предвиди нещо ново в схемата на терапия, има

гите заболявания, които са много важни за самите невролози, за самата диагностика и най-вече
за динамиката на процесите, за да се види как се
развива заболяването например, не се изискват
задължително.
В същото време в областта на електрофизиологията има потенциал да се правят и много научни
изследвания.
Тоест, потенциалът на тези изследвания в момента не се използва достатъчно?
Не бих могъл да кажа с категоричност, но по
принцип не се използват достатъчно. На Запад
например няма ограничения по линия на клинични пътеки. Лекарят е този, който решава дали да
се прави евокиран потенциал.
Ние например сме университетска болница и би
трябвало да имаме някакво реноме – не само в
България, но и извън страната. А реноме без съществени научни постижения трудно би могло да
се постигне.

ли подобрение и пр. Това бяха и първоначалните поводи тези изследвания да се включват при
диагнозата на множествената склероза. С евокираните потенциали хващаме субклинично и друго огнище. Със стволово-мозъчните евокирани
потенциали хващаме предклиничния етап; тоест,
още преди да се развият симптомите в определена зона на мозъка.
С д-р Шмаров огледахме доста наши пациенти, като избрахме за колегите доста атрактивни
случаи със съответните записи и т.н. Говорим
за много широк спектър неврологични заболявания. Това са както съдови, така и туморни,
травматични, дегенеративни заболявания, генетични болести и др. Тоест, има много места за
приложение на тази методика, която е изключително прецизна.
Във ВМА например от известно време обсъждаме дали да въведем интраоперативното мониториране. Говорим за неврохирургични операции в
областта на задна черепна яма, там, където има
доста деликатни структури. Този метод се прилага
рутинно на Запад, докато в България няма такова
приложение, тъй като ни липсва и опит. Обсъждаме обаче да го въведем, защото този метод по
време на самата операция веднага може да алармира дали трябва да се завиши вниманието на
неврохирурга върху нещо. Самата аз смятам, че
въвеждането му ще допринесе за едно по-прецизно провеждане на самата операция.
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Анкета

Какво коментираха част от делегатите на конференцията и какви
препоръки отправиха към организаторите на събитието?!
Д-р Цочо Кметски

полезни за хората, които работят в периферията, а не в университетските клиники. Иначе като
цяло конференцията е много добре замислена
– като формат, представяне и лектори.

Д-р Иван Иванов

Конференцията по електромиография и евокирани потенциали представлява едно интересно събитие в неврологичната общност, тъй
като това са методики, които намират все по-голямо приложение. Тези методики се развиват и
разширяват своя диагностичен обхват. Един от
по-авангардните методи например е магнитната стимулация, която намира много широко
приложение – от психиатрията, при лечение на
различни депресивни състояния, през лечение
на епилепсия и се стигне до невродегенеративни заболявания като множествената склероза,
например.
Тоест, има много интересни неща, които могат
да се научат по време на тези конференции.
Сред лекторите има специалисти, които са едни
от най-ерудираните в тази област.
Естествено винаги има още какво да се пожелае
при провеждането на една такава конференция.
Програмата е много интензивна и при такъв интензитет човек трябва да положи усилия, за да
„поеме” всичко като информация. Освен това,
тъй като повечето от присъстващите са хора
от реалната клинична практика, хора, които се
сблъскват с пациенти, би следвало според мен
презентациите да бъдат ориентирани малко повече към това, което може да се случи в кабинета на лекаря – определени клинични случаи,
определени диагностични промени и съответно
диагностични подходи. Тоест, да се наблегне на
практическите аспекти, които ще бъдат особено

Останах с много добри впечатления от конференцията. Видя се, че колегите проявяват сериозен интерес, лекциите масово бяха посетени и
този факт е показателен, че презентациите са
били на едно много добро ниво – съдържателни, интересни, поднесени добре.
Коментира се, че малко липсва практическа
част и се препоръча в бъдеще да бъде включена такава, което ако се направи според мен,
тези конференции ще бъдат още по-интересни и стойностни за колегите. Включването на
повече клинични случаи при провеждането на
тези срещи също в голяма степен ще обогати
знанията ни.
За жалост, потенциалът на методиката не се
използва толкова добре и това става по две
причини. Едната причина е, че Здравната каса
плаща прекалено малко за тези изследвания, а
за да се постигне някакъв доход трябва да се
проведат страшно много изследвания. От друга страна обаче, ако се правят твърде много изследвания, качеството се понижава и крайният
резултат е отрицателен. Другата причина е, че
не всички лекари са наясно с възможностите
на електромиографията и потенциала й в диагностиката.

