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Естествени науки
ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДУЛ ЗА ДЕЦА
СЪС ЗАНИМАТЕЛЕН ИГРОВИ ХАРАКТЕР
Автор: бак. инж. Василена Желева
ТУ – София, ИПФ – Сливен
Резюме: В доклада е представено проектиране на образователен модул за деца със
занимателен игрови характер. Идеята се състои в предоставяне на по-достъпен начин за усвояване на знанията от децата до шест годишна възраст по направлението
математика.Модулът съдържа подходящи примери, от които децата се научават
да събират, както и възможност за поставяне на задачи с готови отговори.Разработката е приложима за обучение на децата в детските градини. Предназначението на такава образователна система е превръщането на учебното съдържание в игра, близка до съзнанието на обучаващите се.
Ключови думи: образователна система, игра, математика, деца.

DESIGN AND REALIZATIONOFEDUCATIONAL MODULE FOR CHILDREN
WITHENTERTAININGGAME CHARACTER

Vasilena Zheleva
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
Abstract: In a report design of educational module for children with entertaining game character is presented. The idea consists in presence of more accessible way for assimilation of
knowledge of mathematics from children up to age six. The module contains suitable examples from which children learn to collect and the possibility for a task with ready answers.
The development is suitable for teaching of children in kindergartens. The purpose of such
educational system is transformations of educational content in game near children mind.
Keywords: educational system, game, mathematics, children
Въведение
В съвременния живот на човека в ежедневието му значително място заемат технологиите. Днес те могат да навлязат в образователния процес, помагайки за възприемането и
осъзнаването на учебния материал по лесен и
достъпен начин. Те могат да предоставят нагледно по приятен за децата начин учебното
съдържание под формата на игра.
Същността на тази игра е да улесни работата на преподаващите, съобразявайки се с
учебното съдържание, от една страна, и успешното усвояване на знания от обучаващите
се от друга.
Изложение. Формулиране на проблема
Целта на настоящата работа е проектиране на образователна игра за деца, която да
има възможност да се реализира софтуерно, с
ISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

програмен език (например Visual Basic). Модулът е в съответствие с учебното съдържание
на образователна система „Приятели― за подготвителна група. Подборът на дизайн, тематични илюстрации и сюжети е с цел визуално
представяне на основните действия по дисциплината.
Описание на играта
Играта е предназначена за направлението математика за деца в предучилищна възраст. Образователният модул е свързан с действието събиране. Той съдържа анимирана
илюстрация, близка до детското съзнание.
Картината пресъздава езеро с патенца.
Образователната система дава възможност с
подходящи примери, обучаващият се да си
припомни основните начини за събиране на
ISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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числа. Играта притежава старт меню, от което
детето може да започне.
При зададена задача модулът дава възможност на детето да отговори по два начина.
Първият вариант е чрез придвижване на патенцата и поставянето им в езерото, като броят
на преместените животни представлява решението, което детето дава. Вторият начин е чрез
извеждане на готови отговори, учащият се

При даден отговор детето, натискайки
бутона Готово, проверява верността на дадения от него резултат.В случай, че отговорът е
„две“, обучаващият се чува изречението
„Браво“. В случай на дадено различно решение от посоченото по-горе, обучаващият се
чува изречението „Помисли пак“.

избира правилния според него резултат. При
дадено грешно решение от обучаващия се, той
се допуска, докато не въведе правилния отговор и осъзнае грешката си.

ISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
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Софтуерният продукт дава възможност
учещият се да започне да играе отначало.
Нейният дизайн и функционалност при формулирана задача, може да бъде представен по
следния начин:
„В езеро плуват три патенца. Колко патенца
трябва да се добавят към тях, за да станат
пет?“
При втория вариант с готови отговори,
задачата се структурира по следния начин:

„В езеро плуват две патенца. Към тях се
прибавят още две. Колко общо стават патенцата?“
При този начин детето избира един отпосочените резултати разположени в бутони.
След като избере отговора си, обучаващият се
натиска бутона „Готово“ като проверява вер-

ността на отговора си. В случай, че отговорът е
четири, обучаващия се чува изречението
„Браво“. В случай на даден различен отговор
от посочения по-горе, детето чува изречението
„Помисли пак“.
ISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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Основни резултати
Игровият вариант на действието събиране приковава вниманието и събужда интерес
от страна на децата.
Всеки появяващ се детайл, от картината
подхранва и ескалира интереса: движещата се
вода в езерото, плуващите патенца, появата на
облака, съдържащ условието на задачата, което детето чува и човечето индикатор на верен
и неверен отговор (съответно усмихнато и
намръщено).
С появата на цифритесе появява и човечето, което изразява мисловна дейност, подсказвайки, че трябва да се внимава. В зависимост от естеството на въпросите имаме две
действия от страна на детето: придвижване на
мишката и прибавяне на патенца в езерото и
избиране на готов отговор. В зависимост от
интелектуалното ниво на всички деца има
опасност образователната система да се превърне само в игра, т.е да се загуби моментът на
пресмятане. Учащите се, които в домашни условия ползват електронни игри, се справят
бързо със задачата, защото играта и мисловният процес при тях протича едновременно. Тези,
които не са запознати с такъв вид игри ще се
впечатлят само от игровия характер, т.е преместването на патенцата.
При втория вариант учещите могат да
се заблудят и в бързината да дадат грешно решение. Правилен отговор дават само тези, които лесно събират числа.
Основен резултат от посочения модуле
да се събуди желанието за обучение чрез игрови вариант на знанието. Той създава положителна емоционална нагласа и желание за активност у децата. Така безинтересните цифри
се превръщат в занимателна и весела игра.
Друг резултат е подпомагане дейността
на учителя. Предоставеният продукт под формата на игра е разработен предварително и
учителят не влага усилия и не губи ценно време. Единственото изискване е да има преносим
компютър и мултимедийно устройство.
Предимства
Играта е занимателна, достъпна и лесна
за възприемане от децата. Тя улеснява работата на учителя. Образователният модул създава
емоционална и творческа атмосфера, спестява
време и подготвителна дейност за ситуацията.
ISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
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Системата предоставя възможност да се припомни, да се приложи и да се затвърдидействие събиране иусъвършенства уменията за
бързо смятане и ориентиране. Предимство е
фактът, че обучаващият се може да достигне
до верния отговор, преминавайки през всички
грешни, без да се прекъсне играта. Използвайки random функция се предоставя възможност
за поставяне на различни задачи, примери и
нива.
Недостатъци
Съществува опасност софтуерният продукт да не се възприеме като образователен, а
само като занимателен. Играта е технически
зависима, изисква: мултимедия и преносим
компютър. Тя е предназначена само за математическото действие събиране, т.е не е включено действието изваждане.
Изводи
Образователният модул е приложим
задетските градини и се възприема емоционално от децата.Той е в полза при работата на
учителя, но не е основен, а само подпомагащ.
Системата е лесна и достъпна за децата и
практична за учителя. Тя е функционираща в
техническа среда и преносима чрез външно
устройство.
Перспективи
С цел многократно използване на играта, може да се включат няколко нива с различни примери и задачи. Друга перспектива е
свързана с разработване по сходен начин за
модула изваждане.
References:
1. Ilieva, A., D. Dimitrov. (1982). Avtodidaktichni
igri za detskata gradina. – Blagoevgrad: Univ. izd.
„Neofit Rilski‖ (in Bulgarian)
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Резюме: В доклада е представена софтуерна разработка, базирана на JavaScript, която осигурява на самообучаемия се възможност да проверява усвоени знания в областта на програмирането на алгоритмични езици от високо ниво (С/С++, С# и др.).
Проверката е осъществена във форма на тематични тестове, предоставящи фрагменти от програмен код на съответния алгоритмичен език. Отговорите се остойностяват в зависимост от това дали обучаемият е отговорил правилно или не и в
края на теста оформят оценка, по която може да се съди на какво ниво е усвоен даден тематичен материал.
Ключови думи: информационна система, онлайн оценяване, програмиране

SOFTWARE SYSTEM FOR REMOTE SELF-TEST ON THE SUBJECT OF PROGRAMMING
Margarit BELICHEV, Ivo VANGAROV
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
Abstract: The report is presenting a software development based on JavaScript, which
provides self-learning opportunity to examine the acquired knowledge in programming with
high-level algorithmic languages (C / C ++ C #, etc.). The check is carried out in the form of
thematic tests, that provide snippets of programming code of the corresponding algorithmic
language. The answers are evalueted in dependance on whether the student has answered
correctly or not at the end of the test evaluation form on which we can judge what level is
utilized a thematic material.
Keywords:Information System, online evaluation, programming

Въведение
В ежедневието на съвременния живот
на човека, значително място заемат технологиите. Днес те могат да навлязат в образователния процес на хората, помагайки за възприемането и осъзнаването на учебния материал,
по лесен и достъпен начин. Същността на това
приложение е да улесни ползващия го (потребител), да разбере на какво ниво са знанията
му.
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Формулиране на проблема
Целта на настоящата работа е да се проектира информационна система за образователно приложение с цел самоконтрол за хора с
интерес и познания в областта на програмирането, която да има възможност да се реализира
софтуерно посредством добре познатите ни
"Web‖ инструменти HTML, CSS, Javascript,
jQuery, AJAX.
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Приложението позволява дистанционно използване на крайния продукт с цел улеснен достъп
на потребителя.
Описание на приложението
Приложението е част от webсайт съдържащ сходни по идея, но различни по реализация приложения. То предоставя възможност да
си създадете и менажирате свой акаунт
(фиг.2), като с помощта на него потребителят
разполага с част от базата от данни, но само
тази, свързана с неговите „постижения‖ в различните приложения. За софтуерната реализацията са използвани инструменти (библиотеки,
framеworks) за използване на асинхронни заявки към базата данни.

Фиг. 1

Фиг. 2
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Самите въпроси са поставени в отделни
панели, като в тях има снимки с част от програмен код (фиг. 1), до който е разположено
условие (което най-често ще бъде „Какъв ще
бъде резултатът от компилирането на този
код?‖), следвано от поле за въвеждане на
предполагаемият отговор (фиг.3).

Фиг. 3
Тaзи част от DOM дървото ще бъде получавана с помощта на GET заявка от базата
данни, която ще работи с JSON (JavaScript
Object Notation) обекти, които съдържат полета, в които се пазят данните за правилния отговор, снимката и въпросът.
Нашата база данни се помещава в
service provider kinvey.com. Тази система ни
позволява да ползваме готова логика за нашето
приложение, като например обработване на
заявки към сървъра, обработване на потребителските акаунти и управление на въпросните
акаунти. Използвани са и POST заявки с помощта, на които се записват резултати от сесията (теста) на потребителя в тази част от базата данни, до която има достъп акаунтът на
потребителя.
В случай на грешен отговор се сигнализира на крайния потребител, че това не е
правилният отговор, посочвайки кой е той и
продължавайки със следващия въпрос. Предвидени са и различни нива на „трудност‖,
главно повлиявайки пряко на сложността на
изложения програмен код. Потребителят ще
има възможност да разглежда резултатите си
от минали сесии.
Основни резултати
Имайки предвид, че не контролираме
потребителя по време на теста и не можем да
сме сигурни, че не ползва източници на инISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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формация за постигане на по-добър резултат,
залагаме на това, че оценяването ще е контролна точка за потребителя, понеже този резултат е обективен и реален, ако използваме
само познанията, които имаме.
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Препоръки
За по-добър user experience може да се
обърне по-голямо внимание на дизайна, върху
web страницата на която се разполага приложението.
References:

Предимства

Използването на приложението не е натоварващо и фактът, че можете да го използвате,
докато се разхождате или си почиване у дома,
намалява стреса от поставяне на оценка върху
знанията ви.

1. http://www.w3schools.com/
2. https://jquery.com/
3. Khopteriev, YU., Modul za dinamichno predstavyane na primeri v elektronni uchebnitsi po
programirane za Internet- nachin za realizatsiya,
Journal of the TechnicalUniversity at Plovdiv,
―Fundamental Sciences and Applications‖, Vol.
13(1), 2006, Anniversary Scientific Conference’
2006, BULGARIA, 185-190 (in Bulgarian)
4. Jabłonowski, J., A case study in introductory programming, Proceedings of the international conference on Computer systems and technologies
CompSysTech &#39;07, June 2007.

Недостатъци
За ползване на това приложение е нужен постоянен достъп до интернет, а това не
винаги е възможно.

Информация за контакт:
Маргарит Беличев
ТУ – София, ИПФ - Сливен
Email:margaritgbelichev@gmail.com

Приложението дава възможност за дистанционно използване, като не се налага инсталирането на каквито и да било допълнителни
софтуери до локалното устройство на потребителя.

Изводи
Интернет средата за програмиране ни
дава възможност да извършваме образователнидейности, прилагайки същите принципи на
обучение и оценяване, които се предлагат и в
учебните заведения.
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Естествени науки

ЕДИН ГЕОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ ПО ВРЕМЕ
МАРШРУТ НА АВТОМОБИЛИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ

Иво ВАНГАРОВ, Нели ИВАНОВА, Валентин АХЧИЕВ

ТУ – София, ИПФ – Сливен
Резюме. Представеният в доклада метод нарежда чрез геометрични съображения
маршрут по карта на автомобил със специален режим на движение. Името, дадено
на метода – „градиентно привличане” подсказва, че формирането на маршрута се
определя от градиента между началната и крайната точки на маршрута, които са
известни априори. Самата идея за „привличане” се осъществява, като при всяка
итерация, водеща да точка (кръстовище) от маршрута, се намалява пропорционално
дозорният ъгъл. Този ъгъл всъщност допуска в обсега си следваща точка (кръстовище) от маршрута и когато той регресивно намалява до нула при всяка итерация, се
гарантира финално завършване на формирането на точки от маршрута. Методът е
подобрение на съществуващ подобен метод, докладван на международна конференция по гражданска безопастност през 2011 г. в София.
Ключови думи: оптимален по време маршрут, градиентно приличане, дозорен ъгъл

A GEOMETRICAL METHOD FOR DETERMINATION THE OPTIMAL PATH
(IN TIME) FOR VEHICLES WITH SPECIAL REGIME OF MOVEMENT
Ivo VANGAROV, Neli IVANOVA, Valentin AHCHIEV
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
Abstract: The presented method in the report orders by geometric considerations the route
on the map of a car with special mode of movement. The name given to the method "gradient attraction" suggests that the formation of the route is determined by the gradient
between the start and the final points of the route that are known as apriority. The idea of
"attraction" is carried out as in each iteration, leading to the point (intersection) route shall
be reduced proportionaly by an allowable angle. This angle actually allowed reaching your
next point (intersection) route and when the angle is regressively reduced to zero at each
iteration, it ensures the final completion of the formation of waypoints. The method is an
improvement over an existing similar one, reported at the international conference of civilian
safety in 2011 in Sofia.
Keywords: Optimal path (in time), gradient attraction, allowable angle

Въведение
Съвременният забързан свят днес често
е изпълнен с критични ситуации, изискващи
навременна и адекватна реакция на служби,
организации и общности. Такава напрегната е
дейността на противопожарните служби, на
ISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

чиито плещи лежи отговорността за навременна реакция по време на животоспасяващи мероприятия. За тяхната работа е от изключително важно значение да имат бърза и адекватна
информация за уловията, в които трябва да
действат, включително и оповестяването на
ISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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маршрута на тяхното движение до място на
форсмажорно обстоятелство.
Формулиране на проблема
Оповестяването на маршрута на автомобил със специален режим на движение, какъвто е автомобилът на проивопожарна служба – ППС, до място на форсмажорно обстоятелство е от огромно значение за навременна
намеса и животоспасяващи действия. Но в урбанизираната атмофера, в която живеят хората
се оказва много сложно и понякога много
трудно да се намери оптималният път, по който спасителите да се придвижат, за да помогнат. А определянето на такъв маршрут би могло да се осъществи, ако на географската карта
се гледа като на двумерна координатна система, а на маршрута на движение, като на граф с
възли, свързващи кръстовищата, през които
трябва да премине автомобилът със специален
режим на движение, за да достигне кръсовищецел. Това опосредства и подпомага идея за
определяне на оптималния по време маршрут на автомобили със специален режим на
движение, ползвайки някои елементарни
геометрични съображения. Очевидно е, че
решаването на поставената чрез идеята задача, ще подпомогне неимоверно много с
полезността и приложимостта си дейностите
на такива служби като тези за аварийно
спасителна дейност (АСД).
Предпроектно проучване
При внимателното проучване на компонентите, които изграждат една програма за
определяне на оптимален маршрут се откроява
нуждата от строго определена и добре структурирана информация. В основата на тази информация лежи отразяването на кръстовищата
от дадена карта като точки от двумерна координатна система (с координати (x,y)), разстоянията между кръстовищата (точките), отчетени
с Евклидовата норма, както и знание за скоростите, с които автомобил със специален режим на движение се движи по отделните участъци на маршрута.
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Метод за определяне на оптималния по
време маршрут на автомобили със специален режим на движение
За да решим ефективно поставената задача, са нужни достатъчно данни. Една част от
тези данни са така наречените начални данни.
Ще ги разглеждаме като два вида: първични и
вторични.
Първични са данните, с които разполагаме, събирани по статистически път, както и
онези данни, с които описваме възлите на избраната от нас Топология на региона. Тяхното
структуриране се осъществява на три (логически) нива:
- На първо ниво, в състава на тези данни
влизат координатите ( x, y ) на всички „възли‖,
влизащи в състава на регион X.
- На второ ниво, в състава на тези данни
влизат всички разстояния между всеки два
такива съседни възела, както и указателни
структури, описващи фрагментите, чрез принадлежащите им „възли‖. Да забележим, че по
този начин се реализира Топология над региона.
- На трето ниво, в състава на тези данни
влизат скоростите V AB на движение на автомобила, между кои да е две съседни кръстовища А и В.
Вторични са данните, които ще получаваме по време на реалзиране на метода и на
базата, на които ще приемаме или ще отхвърляме даден участък като част от търсения
маршрут на движение. Основната идея при
решаване на задачата се реализира чрез
Двустъпков метод на „градиентно привличане на средните времена‖
Този метод за по-кратко ще наричаме метод на
„градиентно привличане‖. Същността му се
състои в следното: Отсечката, свързваща кои
да е два възела в региона ще наричаме „градиент-отсечка‖ (фиг.1).
ISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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тановяваме следващите кръстовища, явяващи
се техни съседни възли и конструираме съответните им вектори. Нека това са векторите
Bi C j , i  1,...m; j  1....k .
Тези
вектори
свързват
точките
Bi , i  1,...m с всички техни съседни точки

Фиг 1. „Градиент-отсечка‖, свързваща два „възела‖
Да разгледаме „градиент-отсечка‖, която свързва възел А (кръстовище), на който се
намира в началото нашия авомобили възела G
на фрагмент, където се е случило обстоятелство, изискващо аварийно-спасителна дейност.
На фиг. 2 това е отсечкатаAG. Методът стартира
с
установяване
на
векторите

AB1 , AB2 , ..., ABn , които свързват т. А с всички нейни съседни точки Bi , i  1,...n , за които
знаем от първичните данни. Следва пресмятане на дължините на тези вектори, както и скаларните произведения между тях и векторградиента. С това си подпомагаме пресмятането на ъглите (по-точно косинусите на тези ъгли) между тези вектори и вектор-градиента,
т.е.
ABi . AG
cos(i) 
, i  1,..., n
ABi . AG
От получените резултати избираме само
онези кръстовища, които са дали положителни
косинуси и продължаваме работа с тях. Останали отпадат, тъй като отрицателните косинуси говорят за противоположно направление на
движение, което не ни устройва. С това приключва първата стъпка на метода.
Втората стъпка на метода стъпва на
онези точки – кръстовища, с които сме продължили да работим и които предварително
сме преномерирали от 1 до m  n . От тях пускаме нови вектор-градиенти към точка G, усISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

C j , j  1,...k , за които знаем от първичните
данни. Следва пресмятане надължините на
тези вектори, както и скаларните произведения
между тях и вектор-градиента. С това си подпомагаме пресмятането на ъглите (по-точно
косинусите на тези ъгли) между тези вектори и
новите вектор-градиенти, т.е.:
Bi C j . Bi G
cos(i) 
, i  1,..., m; j  1,.., k ;
Bi C j . Bi G
Отново от получените резултати избираме само онези кръстовища C j , j  1,...k , които са
дали положителни косинуси и продължаваме
работа с тях. Останали отпадат, тъй като отрицателните косинуси говорят за противоположно направление на движение, което не ни устройва. С това приключва втората стъпка на
метода.

G
m/h
7k
V=3

D
B
A

F

V=30 km/h

V=35 km/h

V=34 km/h

E

C

Фиг 2. Метод на „Градиентно привличане‖
Сега вече на ред идва остойностяването
на получените алтернативни участъци от търсения маршрут. Това става с пресмятане на
средните времена за движение по тях чрез сумиране на времената по отделните им съставки. Нека не забравяме, че в първичните данни
разполагаме със знание за средните скорости
по всеки от тези участъци, което заедно с разсISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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тоянията им (пресметнати с Евклидова норма
като дължини на вектори) ни позволява с форS
мулата t 
да изчислим съответните общи
V
времена. Естествено нас ни интересува онзи
участък от две отсечки, по който е пресметнато най-малкото време. Този участък кръщаваме A  B  C (виж фиг. 2).
Очевидно е, че методът ще продължава
да прилага процедурата с „градиентното привличане‖ на средните времена докато първата
или втората точки, достигани по първа или
втора стъпка, съответно, не се окажат целевата
точка-кръстовище G.
Заключение
Предимството на метода е, че съкращава времето за изчисление спрямо изчерпващите всички пътища методи. Друго основно предимство е, че алтернативните трасета, използвани при всяка итерация, могат лесно да бъдат
използвани за изчисляване на алтернативни
маршрути, максимално доближаващи се (по
време) до избрания.
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СОФТУЕРЕН ГЕНЕРАТОР НА СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ
Валентин АХЧИЕВ, Маргарит БЕЛИЧЕВ
ТУ – София, ИПФ – Сливен
Резюме. Разработката представлява софтуерна система, която генерира седмичен
разпис за провеждане на учебни часове в съответни специалности по дни, зали, дисциплини и преподаватели. В основата й стоят таблици на релационна база данни,
отразяващи наличните ресурси – брой зали и тяхната заетост по времето на учебна
седмица, преподаватели по съответните дисциплини, както и дисциплини от учебния
план със своя седмичен хорариум. Генераторът, водейки се от дисциплините по учебния план, започва да ги разполага по часовете от хорариума, запълвайки седмичното
натоварване, давайки предимство на лекциите и следейки заетостта на залите и ангажираността на преподавателите в съответното време. По този начин се цели да
не се допуска застъпване на ангажименти от преподаватели или застъпване заетости на дадена учебна зала при различните разписи за различни курсове. Генераторът е помощно средство на работещите в учебен отдел, които, ползвайки го като
база, могат да направят окончателен работещ вариант на редовен и съгласуван седмичен разпис.
Ключови думи: софтуерна система, генератор, седмичен разпис

SOFTWARE GENERATOR OF WEEKLY SCHEDULES OF LEARNING
ACTIVITIES
Valentin AHCHIEV, Margarit BELICHEV
Faculty of Engineering and Pedagogy – Sliven, Technical University – Sofia
Abstract. Developing a software system that generates weekly schedules conducting classes
in the respective disciplines of days, rooms, subjects and teachers. At its base stand tables of
relational database reflecting available resources - number of rooms and their employment
during the school week, teachers of respective subjects and disciplines of the curriculum with
their weekly workload. The generator follows the subjects in the curriculum and starts
precisely to accommodate them in accordance with hours of the teaching plans, filling the
weekly load, giving preference to lectures and looking for the availability of rooms and
commitment of teachers at the relevant time. Thus aims to avoid overlapping of commitments
from teachers or overlap the employment of a lecture hall at different schedules for different
courses. The generator will be useful for the workers in the academic department in their
final working version of regular and coordinated weekly timetable.
Keywords: software system, generator, weekly timetables
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Въведение
Съвременният информационен свят бързо се превърна в огромна индустрия, която
дава възможност за създаване на интелигенти
електронни помощни системи от всякакво естество. Такива са например системите за управление на обучението, които предлагат невероятен баланс между функционалност и лесна употреба. Те обикновено са снабдени и с
логичен и модерен интерфейс и вършат изключително полезна работа на много институции. Една от основните компоненти на системите за управление на обучението е системата
за създаване на учебни разписания (наричани
по нататък за кратко – разпис).
Формулиране на проблема
Реализирането на учебни разписания
(разписи) е изключително важна задача, която
се решава обикновено от човешкия фактор,
съсредоточен в учебните отдели на висшите
учебни заведения.
Трябва да се има предвид, че обемът от
извършваната работа и комплицираността,
която я съпровожда, правят тази задача много
трудна за решаване от обикновения човек.
Например изготвянето на един разпис трябва
да се осъществява при съблюдаване на заетостите на учебни помещения (зали, лаборатории
и др.), както и на заетостите на съответните
преподаватели в дните от седмицата. Като
прибавим и „сечението― с изискванията на
различните учебни планове за различните специалности, потоци, групи и подгрупи, става
ясна неимоверната трудност, пред която се
изправят служителите на един учебен отдел.
Ето защо е напълно естествено, в днешното време на прогресивно развиващи се информационни технологии, да се впрегнат компютрите в помощ на решаването на такива
сложни и отговорни дейности. В този смисъл
се разкрива и целта на настоящата работа – да
се проектира и подготви за реализация софтуерна система за генериране на разписи за
учебни занятия, която да служи като база за
подготовка на окончателен работещ вариант на
редовен и съгласуван седмичен разпис.
ISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
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Предпроектно проучване
При внимателното проучване на компонентите, които изграждат един разпис на учебни занятия се откроява нуждата от строго определена и добре структурирана информация.
В основата на тази информация лежи концепцията на учебните планове, а като съпровождащи я елементи се наблюдават свързаните с
нея потоци от данни за свързани с дисциплините преподаватели, заетости на зали и лаборатории, както и диференциране на участието
на студентските формирования – потоци, групи и подгрупи в различните видове учебни
занятия – лекции, семинарни или лабораторни
упражнения.
Проект за реализиране на софтуерен генератор на разписи
Изграждането на генератора изисква
добре
подредена
база
от
таблициноменклатури на участниците в информационното обслужване на проекта. Най-важна е таблицата на учебните планове по специалности,
съдържащи съответните учебни дисциплини,
по които се водят занятия – лекции, семинарни
упражнения и лабораторни упражнения, съответно. В нея се използва както кодировката на
дисциплините от актуалния учебен план, така
и кодировка на специалност, със „залепен― за
нея семестър („А1―=спец. АИТ, семестър 1,
„Е3=спец. Е, семестър 3).

SPEC
A1

Subject_L
FBsEE01L

A1

FBsEE02L

Фиг.1.Таблица на учебните планове по
специалности, съдържащи съответните учебни
дисциплини
Друг тип важни таблици са таблиците за хорариум на дисциплините със свързаните с тях
преподаватели, предпочитани зали и време
(стартова точка и ден) на съответното занятие.
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Ако въпросът касае лекциите по дадена
дисциплина, таблицата е една, съдържаща
всички дисциплини от всички учебни планове,
без да е нужно конкретизация на специалността. По този начин, при генериране на заетостта, всички групи, които са свързани през учебния си план с дадена лекция по определена
дисциплина, ще се съобразят с нейното време
на провеждане, упоменато по горе, и ще се
появят като общ блок (поток) за дадената лекция.
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кодът на преподавателя, h1102 представя залата на провеждане на занятието, Thuesday е денят, а 13:15 е стартовият час на занятието.
Ако въпросът касае лабораторните упражнения по дадена дисциплина, таблиците са
толкова, колкото са подгрупите в дадена специалност, за които има учебни планове. По
този начин, при генериране на заетостта, всяка
подгрупа, свързани през учебния си план с
дадено лабораторно упражнение по определена дисциплина, ще има самостоятелно време
на провеждане и ще се появява като самостоятелен блок (подгрупа) за даденото занятие.

Subject_L Q
PT
Hall
Day
StartPoint
FBsEE01L 3 FsMFH01 h2104 Monday
09:15
Subject_L Grupa Q

Фиг.2. Таблица за хорариум
на лекции по дисциплините
Тук FBsEE01L е кодът на дисциплината
„Висша математика 1― – лекции, 3 е числото на
седмичния хорариум, FsMFH01 е кодът на
преподавателя, h2104 представя залата на провеждане на занятието, Monday е денят, а 09:15
е стартовият час на занятието.
Ако въпросът касае семинарните упражнения по дадена дисциплина, таблиците са
толкова, колкото са специалностите, за които
има учебни планове. По този начин, при генериране на заетостта, всички подгрупи, които са
свързани през учебния си план с дадено семинарно упражнение по определена дисциплина,
ще се съобразят с нейното време на провеждане и ще се появят като общ блок (група) за даденото занятие.

Subject_S SPEC Q
FBsEE01S

A1

PSU

Hall

Day

3 FsMFH06 H1102 Thuesday

StartPoint
13:15

Фиг.3. Таблица за хорариум на семинарни упражнения по дисциплините
Тук FBsEE01Sе кодът на дисциплината
„Висша математика 1― – семинарно упражнение, А1е специалност АИТ, семестър 1, 3 е
числото на седмичния хорариум, FsMFH06 е
ISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
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PLU

Hall

Day

StartPoint

FBsEE01C A1G01 1 FsMFH06 h2102 Friday

10:15

FBsEE02C A1G02 1 FsMFH07 h2101 Friday

10:15

Фиг.4. Таблица за хорариум на лабораторни
упражнения по дисциплините

Тук FBsEE01C е кодът на дисциплината
„Висша математика 1― – лабораторно упражнение, A1G01 е подгрупа 01 от специалност
АИТ, семестър 1, 1 е числото на седмичния
хорариум, FsMFH06 е кодът на преподавателя,
h2102 представя лабораторията на провеждане
на занятието, Friday е денят, а 10:15 е стартовият час на занятието.
Нататък основна роля играе динамично
актуализираща се таблица -диспечер на всички
подгрупи, закодирани зад съответните специалности, към които принадлежат.

Grupa
A1G01

Started
2

A1G02

0

E1G01

0

E1G02

0

Status
FBsEE01L

Day
Monday

End
12:00

Фиг.5.Таблица „Диспечер‖
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Тук A1G01 е подгрупа 01 от специалност
АИТ, семестър 1, 2 е поредният номер на итерацията, която текущо работи за генериране на
запис в разписа, FBsEE01L е кодът на дисциплината „Висша математика 1― – лекции,
Monday е денят, а 12:00 е финалният час на
занятието, получен като към стартовия час е
прибавено числото на хорариума за това занятие.

щи съответните учебни дисциплини, по които
се водят занятия – лекции, семинарни упражнения и лабораторни упражнения, съответно.
Да отбележим, че в първия момент полетата Status, Day и End в нея са празни, а само
Started се индексира по реда на естествените
числа. Извличат се дисциплина след дисциплина (най-напред се извлича например
FBsEE01L и полето Status се запълва с тази
данна).

Тази таблица (фиг. 5) ще наричаме „диспечер‖ на генератора, защото тя подпомага
основната работа на програмния код, формиращ записите в разписа и сателитните таблици
на зали и преподаватели. Последните ще наричаме още таблици-„монитори‖, защото се явяват пазители на заетостите на зали или преподаватели, които могат да се наблюдават от кода, за да не се допуска застъпване или припокриване на занятия или ангажираности.

Фиг.6. Таблица „монитор‖ зала
Конкретно извлечената дисциплина ни насочва
към някоя от съответните таблици за хорариум
на дисциплините със свързаните с тях преподаватели, предпочитани зали и време (стартова
точка и ден) на съответното занятие (фиг. 2.).

Фиг.7.Таблица „монитор‖ преподавател
И така, програмният код започва да обработва подгрупа след подгрупа в „диспечера‖.
Обработката на всяка подгрупа (напр. първата
A1G01 започва с обхождането на таблицата на
учебните планове по специалности, съдържаISSN: 1311 2864, volume 31(3), 2016
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

Разбира се, в първия момент полетата Day и
StartPoint на тази таблица са празни. Но те ще
се запълнят след като се извърши следното.
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По указаните преподавател (в случая
FsMFH01) и зала (в случая h2104) се проверяват „монитор‖-таблицата на зала 2104 (фиг. 6.)
и „монитор‖-таблицата на преподавател
FsMFH01 (фиг. 7.)
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Да отбележим, че като се реализират
всички итерации за тази подгрупа, в разписа
ще са отбелязани всички дисциплини с нужните часове и зали.

Фиг.8.Таблица „РАЗПИС‖
Първите 3 свободни часа, както в едната
таблица, така и в другата таблица (спазва се
конюнктивния принцип) се отбелязват за заети
със съответната дисциплина, запълват се полетата Day и StartPoint с деня (Monday) и стартовият час (09:15) и се маркират съответните
полета в главната таблица – тази на разписа
(виж фиг. 8). След като сме регистрирали това
занятие със зала и преподавател в съответния
ден и час, се запълват и полетата Day и End в
таблицата от вида на фиг. 2., като Day указва
на дена, в който се провежда занятието, а Endчаса на завършването му. При следваща итерация по тези полета се гледа откъде да продължи регистрирането на занятия на тази подгрупа, като това гарантира, че няма да се допуснат
застъпвания или припокривания с вече регистрирани за нея занятия преди.
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Следващата група, реализирайки подобни итерации ще маркира „съответните клетки
от таблицата „РАЗПИС‖, като ако се отнасят за
лекция, ще се съобразява с вече дадените ден и
начален час в полетата от таблицата на фиг. 2.
По този начин, такива групи като A1G01,
A1G02, E1G01 и E1G02 ще формират „блок‖
от маркирани клетки, отговарящи на лекция за
поток така, както е предвидено в учебните им
планове (виж фиг. 8). Аналогично, такива групи като A1G01 и A1G02 ще формират „блок‖
от маркирани клетки, отговарящи на семинарно упражнение за група (от подгрупи) така,
както е предвидено в учебните им планове,
ползвайки таблица от вида на фиг. 3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложеното в настоящата работа предложение
за проектиране на генератор на разписи за
учебни занятия може да се разглежда като полезна план-програма за действие при софтуерното разработване на такъв генератор, който
ще бъде от голяма полза за инспекторите от
учебен отдел, занимаващи се с такава работа.
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8%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8
6%D0%B8-%D0%B2-Excel-fe1b6be7-1d85-4adda629-8a3848820be3
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Социални и медицински науки
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛАТЕРАЛНАТА ОРБИТАЛНА СТЕНА СЪС СВОБОДЕН
КОСТЕН ТРАНСПЛАНТАТ ОТ ТИБИЯТА ПРИ ПОЛИКАРЦИНОМЕН БОЛЕН
Венцеслав Ралев1 Цветелина Димова2
1. МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” АД – Сливен, отделение по лицево-челюстна хирургия
2. МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” АД – Сливен, отделение по лицево-челюстна хирургия
Резюме: През есента на 2015 година в отделението по по лицево-челюстна хирургия
(ЛЧХ) към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” постъпи болен с туморна формация в областта на горната челюст вдясно. Проведена резекция на формацията, хистологичен резултат – плоскоклетъчен карцином с вроговяване. Подутина в областта на
дясната паротидна жлеза, суспектна за метастатичен лимфен възел. Отстранена
на същия етап, хистологичен резултат – цистаденолимфом. След около два месеца
болният се явява отново в отделението с оплакване от силно изразен екзофталм
вдясно, от същата страна, откъдето е отстранен туморът. На компютърна томография (КТ) – в долната част на орбитата солидна формация, инфилтрираща и
зигоматичната кост. Проведена резекция на тумора в здраво, латералната част на
орбитата и нейният под реконструирани със свободен костен трансплантат от
предната част на тибията. Хистологичен резултат – метастаза от карцином на
дебело черво, който карцином е лекуван оперативно 4 години преди постъпване. Оздравителният процес протече без усложнения.
Ключови думи: Плоскоклетъчен карцином, орбитална реконструкция, поликарциномен болен

RECONSTRUCTION OF THE ORBITAL LATERAL WALL WITH A FREE
TIBIAL BONE GRAFT BY A POLICARCINOMATIC PATIENT
Ventseslav Ralev1 Cvetelina Dimova2
1. Hosp. "Dr. Ivan Seliminski" Inc, Sliven, depart. of maxillofacial surgery,
2. Hosp. "Dr. Ivan Seliminski" Inc, Sliven, depart. of maxillofacial surgery
Abstract: In the autumn of the year 2015 a 76 years old patient came to our department
complaining of an abnormal formation of the upper jaw right. A resection of the formation
was done with a hystological result keratinizing spinocellular carcinoma. There was a
swelling in the right parotidal gland too, suspected as a metastatical lymph node. This
swelling was operated on the same stage too, with a hystological result cystadenolymphoma.
After two months the patient came complaining of an expressed exophtalm right, on the
same side where the tumor was operated on the previous stage. On a CT was discovered a
solid formation, infiltrating the right zygomatic bone. A resection in healthy borders was
done, right after that was made a reconstruction of the floor of the orbit and its lateral wall
with a free bone avascular graft taken from the front region of the tibia. The hystological
finding was a metastasis of a carcinoma of the colon, which was treated surgically four
years ago. The healing process was without any complication.
Keywords: Spinocellular carcinoma, orbital reconstruction, polycarcinomatic patient
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Увод: В специализираната литература
се дискутира склонност на някои болни към
развитие на множество злокачествени тумори в различни органи и системи, несвързани
един с друг. Причините за това могат да бъдат най-вече на генетично ниво – склонност
на някои гени да провокират неконтролиран
растеж на абнормни маси от клетки, независимо от регулаторните системи на организма, което всъщност представлява туморният
процес. Такъв болен беше лекуван през 2015
година в отделението по ЛЧХ към МБАЛ „Д-р
Иван Селимински” – Сливен. В литературата
се срещат множество съобщения за склонност на болни към развитие на карциноми на
различни места - японски колектив публикува
още през 1986 година статия, в която са описани множество случаи на болни с комбинация
от карцином на езика и хранопровода или хипофаринкса1. Според Soerjomataram и Coebergh2 рискът от развитие на втори злокачествен тумор при пациенти с вече диагностициран един такъв тумор е с 20 % по-висок в
сравнение с останалата популация; приблизително 1/3 от пациентите на възраст над 60
години (в която група попада и нашият болен)
развиват втори злокачествен тумор - не се
касае за рецидив или метастатично огнище, а
за изцяло нов неопластичен процес.
Основно изложение: Болен на възраст 76
години постъпи за лечение през месец октомври 2015 година. Оплакванията му бяха от разрастване в областта на горната челюст вдясно
с клинични данни за спиноцелуларен карцином. Под местна анестезия се извърши биопсично изследване, което доказа плоскоклетъчен карцином с вроговяване. В областта на
дясната паротидна жлеза се палпираше подутина, която клинично беше суспектна за метастатичен лимфен възел. Съгласно основните
правила за подход в такива случаи беше планирана едноетапна оперативна намеса, в която
се отстрани първоначално лимфният възел добре капсулирана солидна маса, несрастнала
с околните тъкани и с овална форма. Това се
прави с цел да се прекъснат аферентните лимфни пътища и да се предпази разсейването на
туморни клетки от първичното огнище при
операцията на основната туморна маса. След
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това се пристъпи към резекция на алвеоларния
гребен на горната челюст, която резекция премина без усложнения. Формацията растеше
силно екзофитно, което направи оперативната
намеса много лесна. Максиларният синус беше
изпълнен с некротични материи, като хистологично беше доказана резекция в пределите на
здрави тъкани - във всички тези некротични
материи не бяха открити туморни клетки. Следоперативният период беше гладък, конците
бяха свалени на осмия ден. Изненадващо формацията от областта на паротидната жлеза не
се оказа метастатичен лимфен възел, а доброкачествен тумор с жлезист произход - цистаденолимфом. Очевидно при този пациент има
склонност към развитие на различни видове
тумори, вероятно обусловена от генетични
фактори. Болният не съобщи за никакви професионални увреждащи фактори или вредни
навици през целия си живот - непушач е, умерена употреба на алкохол и има около 40 години трудов стаж в сферата на общественото
хранене.
След около три месеца болният дойде
отново за контролен преглед. Оплакваше се от
екзофталм вдясно, съпроводен с двойно виждане и зачервяване на кожата в зигоматичната
област също вдясно. Слабо изразена лицева
асиметрия поради оток също на зигоматичната
област. На компютърна томография се откри
солидна маса, ангажираща цялото тяло на зигоматичната кост вдясно, орбиталния под и
горната част на максиларния синус. Не беше
лесно да се отграничи разрастването от останалите материи и фиброзната тъкан от предишната оперативна намеса, макар че интраоперативно по време на резекцията на горната
челюст на предишния етап беше констатиран
чист под на орбитата, а и хистологично резекцията беше в здрави граници. Това ни накара
да мислим за лъчево индуциран вторичен тумор, тъй като пациентът беше подложен на
постоперативно лъчелечение в радиологичната
клиника в Пловдив като стандартна процедура
след резекцията на горната челюст. Другата
възможност беше да се касае за съвсем нов
тумор като ново първично огнище или за късна метастаза от карцинома на дебелото черво,
от който болният е бил лекуван четири години
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преди постъпването. Предприета беше повторна радикална оперативна намеса, при което
беше резециран част от пода на орбитата, тялото на зигоматичната кост (силно инфилтрирано от туморна маса в разпад), както и част от
латералната стена на орбитата вдясно. В специализираната литература се срещат голям
брой съобщения за добри резултати при реконструкция с алопластични материали (например порьозен полиетилен3), но поради сравнително високата цена и по-добрите резултати
при реконструкция с автогенна кост ние се
спряхме именно на този материал за възстановяване на орбитата на нашия болен. Липсващите костни тъкани се възстановиха с трансплантат от предната част от тибиалната кост на
пациента. Трансплантатът се раздели на две
части, които бяха фиксирани с пластини за
остеосинтеза; прави впечатление че веднага
след операцията, екзофталмът и двойното
виждане на пациента отзвучаха, което психологически беше възприето силно позитивно от
болния. По литературни данни в огромен брой
случаи се наблюдава двойно виждане след орбитални реконструкции - така например
Jaquiery et al4 (2007) съобщават за двойно виждане при 91 % от болните с орбитална реконструкция! При нашия болен липсата на двойно
виждане се дължеше може би на факта че линиите на резекцията на засегнатите тъкани
бяха изцяло извън залавните места на очедвигателните мускули.
Къде бяха допуснати грешки при лечението на този пациент? На първо място, големината на трансплантата беше недостатъчна.
Един участък от около 3 см. в областта на латералната стена на орбитата остана без костна
опора и се стабилизираше механично само от
пластините за остеосинтеза. Това по никакъв
начин не повлия изхода от оперативната интервенция, нито качеството на живот на пациента след това. На второ място, необходимо
беше трансплантатът в областта на пода на
орбитата да се раздели на още две части, които
да се фиксират под ъгъл. Така фиксираният
трансплантат би осигурил една по-добра анатомична реконструкция на зигоматичната област; освен това трансплантатът с права форма
притискаше темпоралния мускул, което доведе
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до леко изразено ограничение в отварянето на
устата следоперативно - до 25 - 30 милиметра
при норма в отварянето на устата от 30 - 50
милиметра - Sunil Gupta et al, 20105. Все пак
пациентът не се оплака по никакъв начин от
това ограничение и дори го забеляза чак след
като му беше посочено от нашия екип по време на контролните прегледи.
Заключение:
Въпреки
допуснатите
грешки при планирането и провеждането на
оперативната намеса на болния беше осигурено едно приемливо качество на живот следоперативно. Нещо повече, в начален стадий беше овладяна една изключително тежка патология, която има лоша прогноза и се счита за
животозастрашаващо състояние от съвременната медицина.
Introduction: In the specialized literature
some possibility of developing of multiple malignant tumors is discussed. These multiple malignancies are in different organs and systems in the
human body and are not related with each other.
The possible reasons about that could be on genetic level - some gens could initiate an uncontrolled growth of abnormal cell masses, independently from the regulating systems of the human body, which is actually the tumor process.
Such a patient was treated in 2015 in our department of maxillofacial surgery in the "Ivan
Seliminski" hospital in Sliven. In the literature we
can find a lot of studies about the possibility of
developing of different tumors on different places
in the body - in 1986 a scientific team from Japan1 published an article describing many cases
of patients with a combination of a carcinoma of
the tongue and an esophagial carcinoma or a
hypopharyngeal carcinoma. According to the
study of Soerjomataram and Coebergh2 the risk
of developing of a second malignant tumor by a
patient with already diagnosed malignancy is
with 20 % higher compared to the other part of
the population; approximately one third of the
patients older than 60 years (in which group is
our patient) are developing a secondary malignant tumor - not a recurancy or a metastatic tumor, but a completely new neoplastic process.
Main presentation: a patient which was 76
years old came to our department complaining of
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an abnormal growth of a mass on the gingiva of
the right maxilla, which mass clinically looked
like a spinocellular carcinoma. Under local anaesthesia a biopsy was done with a hystological result
a keratinizing spinocellular carcinoma. In the right
parotidal gland was found a swelling which was
suspected to be a metastatic lymph node. According to the guidelines for such cases was done an
operation in which was removed firstly the lymph
node (in order to prevent the distributing of the
tumor cells from the main mass through the afferent lymphatic ways) and right after that the main
tumor mass. The lymph node was very well limited from the neighbour tissues, with an ovoid
shape, not connected with them, a solid and elastic. But the hystological investigation showed a
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cystadenolymphoma of the parotidal gland. The
resection of the maxilla was done without any
complication, technically easy because of the exophite growth of the tumor. The maxillary sinus
was filled with necrotic masses but the hystological investigation showed absence of tumor cells in
them. The postoperative period was easy and the
stitches were removed on the eight postoperative
day. Obviously this patient has developed two
malignancies and one benignant tumor, probably
caused by some genetic factors. He did not told us
about any possible external harmful factors during
his whole life - the patient is a non smoker, no
alcohol abuse was present and he had been working more than 40 years in catering companies.

CT scan of the patient when he came for the second operation
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Resection of the body of the zygomatic bone

Rising of the free bone graft
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Reconstructing of the orbital floor

Reconstructing of the lateral wall of the orbit - it could be seen that the transplant is not enough to support the missing bone tissues and on one place just the osteosynthesis plate is holding the facial skeleton
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After three months the patient came for a
control examination. He was complaining of an
exophtalm right and a diplopia, and of a dermal
inflammation of the zygomatic region right. A
weak facial asymetry due to a swelling of the
same zygomatic region was present. The computer
tomography showed a solid mass engaging the
body of the zygomatic bone, the orbital floor and
the upper part of the maxillar sinus. It was very
difficult to restrict that mass from the other tissues
and from the fibroses from the last operation, although intraoperatively during the last intervention a completely clear orbital floor was seen, and
the hystological investigation showed healthy limits of the resected upper jaw specimen. This made
us think about a radiologically initiated secondary
tumor because of the radiological treatment made
in the radiological clinic in Plovdiv as a standart
procedure after the resection of the upper jaw. The
other possibility was a developing of a completely
new tumor or a late metastasis of the carcinoma of
the colon which was surgically treated four years
before our operation. A secondary intervention
was done, in which a part of the orbital floor was
resected, the body of the zygomatic bone (fully
infiltrated by a tumor mass in a dissolution stage),
as a part of the lateral orbital wall too. In the specialized literature could be found many articles
about good results by reconstruction of the resected orbita with alloplastic materials (for example a porous polyethylene3), but due to the relatively high price of these materials and the better
results by reconstruction with an autological bone
we decided to reconstruct the resected parts of the
middle face namely with an autological bone. The
resected bone tissues were reconstructed with a
non vascular free bone graft taken from the front
part of the tibial bone of the patient. The bone
transplant was divided in two parts which were
fixed by osteosynthesis plates; we saw that right
after the operation the exophtalmus and the diplopia disappeared which was very positively accepted by the patient. The literature study shows a
very high rate of the diplopia after orbital reconstruction - for example Jaquiery et al4 (2007) find
in their investigation by 91 % of the patients a
diplopia after an orbital recosntruction. A possible
reason of an absence of diplopia by our patients
was the fact that our resection limits were not inISSN: 1311 2864, volume 31 (3), 2016
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven
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volving the places where the eyelid muscles are
connected. The hystological finding was a metastasis of a carcinoma of the colon.
What kind of mistakes we did in the treatment of that patient? Firstly, the size of the implant was not enough. One area of about 3 cm.
diameter in the lateral orbital wall remained without a bone support and the soft tissues were supported mechanically just by the osteosynthesis
plates. This influenced in no way the result of the
operation, and not the quality of the life of the
patient after the resection. Secondly, the transplant
had to be divided in two parts which had to be
fixed on an angle of approximately 120 - 130 degrees. In this way the fixed transplant should reconstruct the area according to the anatomy and it
should not be a hint of the mouth opening. The
transplant with a right shape was pressing the
temporal muscle and this was a reason of a small
limit of the mouth opening - approximately 25 30 mm by normally 30 - 50 mm mouth opening Sunil Gupta et al, 20105. However the patient
even did not realised the limited mouth opening
and did not complained about that at all. He realised that when we measured the amount of the
mouth opening.
Conclusion: in spite of the mistakes made
by our team in the period of the treatment the patient has survived and had a quite acceptable quality of his life. In an initial stage was treated an
extremely severe pathology which has a poor
prognosis and is considered to be life threatening
in the contemporary medicine.
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Социални и медицински науки
ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОХОДИМИ
ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
Стоян Митков
МБАЛ „Д-р Иван Селимински”АД – Сливен
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Резюме: Осигуряването на проходими дихателни пътища включва похвати и медицински процедури, използвани за предотвратяване на обструкция на дихателните
пътища, както и за тяхната дезобструкция. Това винаги е било едно от найголемите предизвикателства в медицината, предвид че острата дихателна недостатъчност остава една от водещите причини за смъртност в цял свят.
С въвеждането рутинното прилагане на трахеотомията, директната ларингоскопия и ендотрахеалната интубация (ЕТИ), както и на всички модифицирани и произтичащи от тях методи за осигуряване на проходими дихателни пътища, процентът
на заболяемост и смъртност значително намалява.
Ключови думи: проходими дихателни пътища, обструкция, трахеотомия, ларингоскопия, ендотрахеална интубация, въздуховод, ларингеална маска, ендоскопия

HISTORICAL LOOK AT THE AIRWAY MANAGEMENT
Stoyan Mitkov
Hospital „D-R Ivan Seliminski” Ltd, Department of Anesthesiology and Intensive Care
Summary: Airway management includes techniques and medical procedures used to
prevent airway obstruction, as well as their desobstruction.
This has always been one of the biggest challenges in medicine, given that the acute
respiratory failure remains one of the leading causes of death worldwide.
With the introduction of routine use of tracheotomy, direct laryngoscopy and endotracheal
intubation (ETI), as well as all modified and resulting therefrom methods for airway
management, the rate of morbidity and mortality significantly reduced.
The earliest evidence for the practice of tracheotomy is found on Egyptian tablets from
before 3600 years BC. Hippocrates (ca. 460–ca. 370 BC) describes in detail the problems
and complications of these procedure. The Renaissance saw significant advances in
anatomy and surgery, and surgeons became increasingly open to surgery on the trachea.
Later endotracheal intubation and laryngeal mask open new opportunities for airway management and offer better opportunities for general anesthesia thanks to doctors like Manuel
García, Sir Ivan Whiteside Magill, Sir Robert Reynolds Macintosh, Dr. Archie Brain and
more. The tools of the new century, video laryngoscope and fibrobronchoscope, creat much
more secure future for the doctor and the patient.
Keywords: airway management, obstruction, tracheotomy, laryngoscopy, endotracheal
intubation, laryngeal mask, endoscopy
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Трахеотомия и ЕТИ
Най-ранните данни за практикуване на
трахеотомията са открити на египетски плочи
от преди 3600 г п.н.е. Други египетски и индийски папируси също съобщават убедително
за приложението на тази техника още п.н.е.
Хипократ (около 460-360 п.н.е.) описва подробно проблемите и усложненията при прилагането на тази процедура. След Христа има
много исторически данни за извършване на
трахеотомия, основно в Рим, Древна Гърция,
Индия и Арабския свят, която се е извършвала
нестерилно и е водила до сериозни усложнения. Доста по-късно със задълбочаването на
познанията по анатомия и физиология през
Ренесанса се бележи значителен напредък в
медицината.
Първият детайлен труд за трахеална интубация е дело на Андреас Везалиус (15141564), лекар от Брюксел, който пръв описва
поредица от опити с изкуствено обдишване на
животни с помощта на тръбичка в трахеята.
Почти по същото време италианският лекар Антонио Брасафола (1490-1554) успешно
излекува пациент от перитонзиларен абсцес
след извършване на животоспасяваща трахеотомия. След публикуването на труда си, той се
счита за първия успешно приложил трахеотомията лекар от новото време. От този момент
трахеотомията се използва все по широко и
рутинно при обструкция на горните дихателни
пътища.
Друг оставил отпечатък в историята е
френският лекар Арманд Трусо (1801-1867),
който публикува 169 случая на извършена трахеотомия, основно за лечение на круп.
Фрийдрих Тренделенбург (1844-1924) е
първият използвал трахеотомията за нуждите
на общата анестезия.
В началото на 20-ти век този метод става
рутинен в лечението на полиомиелит с механична вентилация.
Любопитен е случаят с президента
Джордж Вашингтон, който сутринта на 13-ти
декември 1799 г. се събужда със силни болки в
гърлото, затруднено преглъщане, стридор и
прогресиращ задух, най-вероятно в резултат на
остър епиглотит. Неговите лекари го лекували
с кръвопускане, което според тогавашните
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схващания би намалило инфекцията. Младият
европейски лекар д-р Елиша Дик, на посещение в САЩ, предлага да се направи спешна
животоспасяваща трахеостомия, процедура,
която се е практикувала в Европа поне от 200
години, непозната за американските лекари.
След като предложението се отхвърля енергично от личните лекари на Вашингтон, на 14
декември 1799 г. около 22:00 първият президент на Американските Щати умира от влошаване на болестта си и тежка кръвозагуба.
Ендотрахеална интубация
1854 г. испанският вокален педагог Мануел Гарсия е първият, който вижда гласните
връзки на жив човек, разработвайки устройство, което използва две огледала и слънцето
като външен източник на светлина, той успява
да наблюдава своя собствен гласов апарат и
горната част на своята трахея. Устройстово е
наречено „ларингеално огледало‖.
Малко по-късно през 1858 г. френският
педиатър от Париж, Уген Бушу, развива иновативен метод за лечение на дифтерия, чрез
поставяне на метална тръбичка през устата в
трахеята за няколко дни докато премине инфекцията.
Няколко години по-късно, през 1878 г.
Вилхелм Хак от Фрайбург пръв описва оралната ендотрахеална интубация като метод за
осигуряване на проходими дихателни пътища
при ларингеален едем.
1895 г. О. Кирстен конструира ларингоскоп и
извършва директна ларингоскопия.
1906 г. М. Туфиет създава съвременната ендотрахеална тръба (ЕТТ) с маншет.
1920 г. Гюдел, Мажил и Роуботам въвеждат
ЕТИ в ежедневната практика.
1943 г. сър Робърт Макинтош въвежда ларингоскопа с извита лъжица.
Въздуховод
Ключова фигура е анестезиологът д-р
Артър Е. Гьодел (1883-1956), описал създадените от него орофаренгиални въздуховоди
през 1933 г.
В сравнение с пероралните дихателни
тръби, които се изработвали от метал, поставянето на гумените въздуховоди на Гьодел
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било по-малко рисковано, защото материалът,
от който се изработвали щадял околните тъкани и не наранявал устата на пациента.
Друг анестезиолог с отпечатък в тази област е д-р Джоузеф Лъмбард (1865-1942), който е бил един от първите членуващи в организацията, която впоследствие се е превърнала в
Американското анестезио-логично дружество.
През 1912 г. медикът представя своя въздуховод, действащ подобно на „контролер на езика―. Устройството е имало отвори в двата си
края. Конструкцията на въздуховода правела
видима гъвкавата тръба, което не позволявало
на пациента да я захапе по случайност.
Ларингеална маска
Д-р Арчи Брейн, изучавайки задълбочено
анатомията и физиологията на дихателните
пътища разработва ларингеалната маска в
търсене на средство за обдишване, което да
компенсира недостатъците на обикновената
кислородна маска и ЕТТ. Решението било
създаване на анатомична връзка ―край към
край‖. Идеята за надуваемия маншет,
британският лекар заимства от денталната
маска на Голдман, широко използвана за
дентална анестезия по това време. Той
забелязал, че маншетът на маската, който
приляга върху носа на пациента, поразително
много прилича на ларингеалното отвърстие.
Той залепя въпросния маншет за специално
срязана ЕТТ и след многократни експерименти
през лятото на 1981 г. била поставена първата
ларингеална маска на пациент за операция от
ингвинална херния.
Ендоскопия
След известен период на изследване на
различни телесни отвърстия на човека, чрез
дневна светлина или свещ, Филип Бозини, лекар във Франкфурт, през 1805 г. създава т.н.
„илюминатор‖ прототип на бронхоскоп, чийто
източник на светлина излиза от малка кутия
със свещ и чрез прост механизъм с огледало и
метална тръбичка, светлината се насочва за
наблюдение на желания орган.
Доста по-късно през 1897 г., немският
лекар Густав Килиан, ученик на един от водещите немски клиницисти по това време,
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Адолф Кусмаул (направил множество открития, вкл. първата езофагоскопия), извършва
първата бронхоскопия с ригиден бронхоскоп
за изваждане на свинска кост от десният бронх
на буден пациент след локална анестезия с
кокаин, във Фрайбург. Оригиналната статията
е озаглавена „Изваждане на парче от кост от
десния бронх по естествен път, под директна
ларингоскопия‖, публикувана в мюнхенско
научно списание същата година. Година преди
това той прави опити да проникне с бронхоскоп през трахеостомата на различни пациенти,
при което пожънва успех и установява колко
флексибилна е трахеята и бронхите. При един
доброволец той успява да проникне чак до лобарните бронхи, след което възкликва „Мисля,че направих много важно откритие‖. През
20-ти век тази техника се усъвършенства и
става все по-рутинна.
През 1966 г. японецът Шигедо Икед,
изобретява флексибилният бронхоскоп, използвайки фиброоптични влакна, използвайки
външен източник на светлина, с възможност за
флексия на 180 гр. и екстензия на 120 гр. Покъсно се въвеждат зарядните устройства, както
и възможността за поставяне на видео чип.
Концепцията за фиброоптична едноскопия за ендотрахеална интубация е представена
за първи път през 1967 г. от английския анестезиолог Питър Мърфи.
Технологичният прогрес неизбежно довежда до създаването до видеоларингоскопа и
неговата най-популярна модификация „ГлайдСкоп‖ за по-прецизна и атравматична ларингоскопия, създаден през 2001 г. от съдовия и
общ хирург Джон Алън Песий. Тази модификация предлага максимално поле на видимост
на глотиса, модифицирана камера с висока
резолюция, защитена от изпотяване и зацапване от секрети.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ И РЕАНИМАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ГРЪДЕН
ТРАВМАТИЗЪМ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Весела КОЛЕВА
МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ АД – СЛИВЕН
Резюме: Гръдна травма при деца е потенциално смъртоносно нараняване и често се
свързва с наличието на съпътстващи значителни увреждания на други системи.
Предизвикателство пред интензивното лечение е борбата с тежката комбинирана
травма в детска възраст, която включва синдромокомплекси – ОДН (остра дихателна недостатъчност), Остра белодробна травма, РДС (Респираторен дистрес
синдром), нуждаещи се от спешно лечение, последвано от продължителен престой в
отделение по Реанимация, където основни задачи са борба с травматичния шок, с
дихателната и сърдечна недостатъчност, стабилизиране на хемодинамиката на
фона на аналго-седиране. Целта на настоящия обзор е да проследи възможните усложнения в предоперативния, оперативен и следоперативен период и да предложи
алгоритъм за борба с гръдния травматизъм в детска възраст.
ANESTHESIA AND RESUSCITATION PROBLEMS IN CHILDHOOD
CHEST TRAUMA
Vesela KOLEVA
Hospital „D-R Ivan Seliminski‖ Ltd
Abstract: Pediatric thoracic trauma has unique features that differentiate it from adult thoracic trauma. Biomechanically, the smaller body mass of a child results in greater forces
applied per unit of body area on traumatic impact. In addition, the force is applied to a body
that has less fat, less elastic connective tissue, and closer proximity of vital organs, especially in the thorax. The blood volume of a pediatric patient is typically 7-8% of the total body
weight. Thus, a relative small blood volume loss can lead to hypovolemia and shock. Thoracic trauma in children is an infrequent but potentially lethal injury often associated with
coexisting significant injury to other systems. The main task of intensive care in pediatric
chest trauma is the treatment of respiratory and heart failure, syndroms as ALI (ACUTE
LUNG INJURY),RDS (respiratory distress syndrome), anesthesia and sedation of children
with this pathology. The aim of this review is to mark the impossible complication during
preoperative, operative and post operative period and to show the algorithm for pediatric
chest tauma management.
Въведение
Гръдната травма в детската възраст се
характеризира с някои особености, които я
отличават от гръдната травма при възрастни.
Биомеханично, по-малката телесна маса при
децата води до по-големи сили, прилагани на
единица телесна площ на травматичното въздействие. Гръдният кош в детска възраст е мек
и лесно податлив на притискане и ретракция.
Характерно е недостатъчното развитие на укISSN: 1311 2864, volume 31 (3), 2016
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репващите и еластични структури на белите
дробове, което улеснява настъпването на преразгъване или ателектази. Основната функционална част на белите дробове се състои от
алвеоларни дуктуси, преминаващи в мрежа от
нежни алвеоли. В алвеолните стени се намират
финни еластични влакна, малко съединителнотъканни клетки и белодробни капиляри. Непълното развитие на алвеолите, изобилието на
мезенхимна тъкан и по-обилното кръвоснабдяISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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изменения и ателектази.
Таблица 1

Анатомични показатели на белите дробове в различните възрасти
Възраст
Новородени
1 месец
2 месеца
3 месеца
8 месеца
12 месеца

Телесна маса на
белите дробове
(гр.)
50
120
170
290
470
730

Много важна особеност у децата е ниската толерантност към кръвозагуба. Малките по
стойност кръвозагуби са относително големи
по отношение общия обем на кръвта и те трябва точно да бъдат регистрирани и заместени.
Загуба на 80-100 мл. представлява приблизително 1/3 от кръвния обем на новороденото и
може да се окаже фатална за живота му. Обемът на кръвта при деца е обикновено 7-8% от
общото им телесно тегло. Поради тази причина относителна малка загуба на кръвен обем
може да доведе до хиповолемия и шок.
Поради по-големия комплайанс на гръдния кош при децата в сравнение с възрастните
(по-голямата гъвкавост на хрущялните и костни структури), детският гръден кош може да
поеме голямо количество кинетична енергия
от удара, която след това се прехвърля върху
интраторакални структури. За това често детето има основно вътрегръдно нараняване с минимално или никакво увреждане на структурата на гръдния кош. Фрактурите на ребрата са
редки, най-вече при директен удар в гръдния
кош и изключителна сила на травматичния
агент.
Обикновено гръдната травма при деца е
съчетана с травми на други органи и системи
поради пропорционално по-малкия размер на
гръдния кош в сравнение с коремната кухина и
главата. Това е и причината, поради която при
гръден травматизъм в детска възраст трябва да
се мисли за мултисистемно нараняване включващо травми на диафрагмата, коремните органи и други.
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Обем на белите
дробове (гр.)

Алвеоларна повърхност (см)

60-100
400
550
800
1000
2000

16000
111000
236000
300000
1000000

Тежката комбинирана травма при деца
включва синдромокомплекси - ОДН, Остра
белодробна травма, РДС, нуждаещи се от
спешно лечение, последвано от продължителен престой в отделение по Реанимация, където основни задачи са борба с травматичния
шок, с дихателната и сърдечна недостатъчност,
стабилизиране на хемодинамиката на фона на
аналго-седиране.
Алгоритъм за борба с гръдния травматизъм
в детска възраст
Подробно снета анамнеза, подробности
за механизма на травмата.
Внимателен и подробен преглед (оглед,
палпация, перкусия, аускултация по системи).
Мониторинг на жизнени показатели.
Лабораторни и образни изследвания.
Поставяне на лапароцентезен дрен.
При позитивизиране и установяване на
кръв в коремна кухина се пристъпва към
спешна медиална лапаротомия под обща интубационна анестезия.
При показания - поставяне на торакоцентезен дрен на съответното ниво. При наличие
на друстранен хемоторакс поставяне на торакоцентезни дренове двустранно.
Проблеми в оперативния период:
- Риск от кървене от интубационната тръба
поради контузията на белия дроб;
- Затруднение в обдишването.
Стратегия за решение с проблемите в оперативния период:
ISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
Съюз на учените в България - клон Сливен

Известия на
Съюза на учените
Сливен, том 31 (3), 2016

Готовност за аспирация на устна кухина и
на трахеобронхиално дърво;
- Подходящ избор на седиращи средстава и
аналгезия;
- Подходящ избор на режим на вентилация,
при които се цели оптимално оксигениране
на белия дроб и в същото време избягване
на травми индуцирани от апаратната вентилация;
- Постоянен мониторинг на основните жизнени параметри и многократен контрол на
кръвна картина.
Следоперативен период
В тежкия следоперативен период водеща
е борбата с изявената дихателна недостатъчност, което налага поставяне на децата на апаратна вентилация, която често продължава
повече от едно денонощие. При наличие на
двустранен хемоторакс поставените двустранно торакоцентезни дренове се включват в централната аспирационна система по метода на
каскадния принцип, осигуряващ достатъчно
тригериране, еднакво за двете гръдни клетки.
Торакоцентезните дренове се свалят след контролни рентенографии, при които се установява разгърнат бял дроб и липса на течност в
плевралната кухина.
Борбата с травматичния шок, дихателната недостатъчност, контузената кардиопулмонална система и детската възраст налагат внимателен подбор на средства за аналго-седиране
по време на продължителното лечение. Подходяща стратегия е използването на минималните дози от медикаментите, които да осигурят
оптимална аналгезия и седиране на децата за
дълъг период от време. Подходяща е комбинацията на Кетамин в субанестетични дози и Диазепам в постоянна интравенозна инфузия.
Кетамина притежава уникални анестетични и
аналгетични свойства и е особено подходящ
при пациенти с утежнен белодробен статус.
Прилагането на Бензодиазепини (Диазепам) е
необходимо за купиране на страничните ефекти на Кетамина (дезориентация, тремор). Комулиращият ефект на тези медикаменти може
да се избегне с постепенното намаляване на
първоначално избраните дози: Кетамин 0,4
ml/kg/h + Диазепам 0,03 мл./кг./ч. до Кетамин
0,2 мл./кг./ч. + Диазепам 0,015 мл./кг./ч. като
-
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постоянна перфузионна инфузия. Чрез този
метод за аналго-седиране се избягва използването на мощни опиеви аналгетици през целия
период от лечението.
Заключение
Основни проблеми в борбата с гръдната
травма в детска възраст е честото ѝ съчетаване
с травми на други органи и системи и развитието на тежка дихателна недостатъчност в борбата, с която се включват подходящи режими
на вентилация и подходи за отбременяване на
белите дробове.
При налагаща се активна аспирация след
торакоцентеза (моно или билатерална), метод
на избор е каскадната система за аспирация,
адаптирана към спецификата на детския организъм (0,1 атм. до 0,08 атм. във втория съд)
Кетамин в съчетание с Диазепам или
друг медикамент от групата на беноздиазепините, приложени в субанестетични дози, е
подходящ комбинация за продължително
аналго-седиране при пациенти с политравматизъм в детска възраст.
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Социални и медицински науки
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ И ВЛИЯНИЕТО НА ОСТРАТА ИНТОКСИКАЦИЯ С ЕТАНОЛ ПРИ
ТРАВМАТИЧНИ ПАЦИЕНТИ
Весела КОЛЕВА
МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”АД – СЛИВЕН
Резюме: Етиловият алкохол е най-често използваното психоактивно вещество сред децата и
юношите. Консумацията на алкохол води до високорисково поведение, което може да доведе до
травми, криминални деяния, употреба на наркотици, увеличава рисковете от пътнотранспортни произшествия (ПТП) и др. Голяма част от смъртните случаи след удавяне и падане са предшествани от употреба на големи количества алкохол. Много пациенти с травма са
остро опиянени с алкохол. Целта на настоящия обзор е да разгледа различни проучвания, които
показват влиянието на острата интоксикация с алкохол върху травматични пациенти и доказват трудностите във воденето на реанимационните мероприятия в тези случаи.
ETHYL ALCOHOL AND THE IMPACT OF THE ACUTE ETHANOL INTOXICATION
IN TRAUMATIC PATIENTS
Vesela KOLEVA
Hospital „D-R Ivan Seliminski‖ Ltd
Abstract: Ethanol is a 2-carbon–chain alcohol. It is ubiquitous throughout the world and is a leading
cause of morbidity across cultures. Ethanol has a volume of distribution (0.6 L/kg) and is readily distributed throughout the body.
The primary route of absorption is oral, although it can be absorbed by inhalation and even percutaneously. Ethanol exerts its actions through several mechanisms. For instance, it binds directly to the
gamma-aminobutyric acid (GABA) receptor in the CNS and causes sedative effects similar to those of
benzodiazepines, which bind to the same GABA receptor. Furthermore, ethanol is also an N -methyl-Daspartate (NMDA) glutamate antagonist in the CNS. It also has direct effects on cardiac muscle, thyroid
tissue, and hepatic tissue. Ethanol is the most common psychoactive drug used by children and adolescents and is one of the most commonly abused drugs in the world.
Many trauma patients are acutely intoxicated with alcohol. The aim of this review is to show the effects
of acute ethanol intoxication on traumatic patients. Many studies have demonstrated that acute alcohol
intoxication inhibits the normal release of epinephrine, norepinephrine, and vasopressin in response to
acute hemorrhage. Ethanol also increases nitric oxide release and inhibits antidiuretic hormone secretion. Alcohol intoxication inhibits the normal release of catecholamines in response to acute haemorrhage, impairing the ability of intoxicated trauma patients to compensate for acute blood loss, increasing
their requirements of fluids and blood products. The aim of this review is to examine various studies that
show the effects of acute alcohol intoxication on traumatic patients and to prove the difficulties in reanimation and intensive care in these cases.

Етиловият алкохол – характеристика, пътища на резорбция, метаболизъм и начин на
излъчване от организма
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една от водещите причини за заболеваемост в
много страни и култури.
Резорбция:
Етиловият алкохол бързо се резорбира,
като пикови серумни концентрации се наблюдават в рамките на 30-60 минути след поглъщане. Резорбцията започва още в устата чрез
устната лигавица и продължава в стомаха и
тънкото черво. Излъчва се в непроменен вид
през белите дробове, бъбреците и кожата.
Метаболизъм
Метаболизира се в черния дроб посредством три различни ензимни системи. В черния
дроб етанолът се разгражда до ацеталдехид от
алкохолдехидрогеназата (ADH), който в последствие се метаболизира до оцетна киселина
от алдехиддехидрогеназата. Оцетната киселина навлиза в цикъла на Кребс и крайните продукти са въглероден двуокис и вода. Този процес протича с еднаква скорост средно около 610 мл./ч. Ключова роля в метаболизма на етиловия алкохол играе алкохолдехидрогеназата,
за която се знае, че съществуват пет класа,
произхождащи от един наследствен ген. Този
полиморфизъм на ензима най-вероятно определя степента и характера на токсичния алкохолен ефект, както и изграждането на алкохолна зависимост при различните индивиди.
Главният път на прием е оралният, като е възможно той да бъде инхалиран или дори въведен венозно.
Механизми на действие
Етанолът оказва своите действия по няколко механизма. Поради високата си липоразтворимост, лесно преодолява клетъчните
мембрани богати на липиди, уврежда функциите на клетъчните ензимни системи, причинява интрацелуларна хипоксия, води до натрупване на кисели продукти на метаболизма
(главно млечна и оцетна киселина). Етанолът
се свързва директно с рецептора за гамааминомаслената киселина в централната нервна система и предизвиква упойващ и успокояващ ефект, подобен на бензодиазепините, които се свързват с рецепторите на ГАМК (Гама
амино-маслена киселина). Етиловият спирт е и
N-methyl-D-asprtate (NMDA) глутаматен антагонист. Ефект се наблюдава и върху сърдечния
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мускул, щитовидната жлеза и черния дроб.
При малки деца етиловият спирт предизвиква
понижаване на кръвната захар (хипогликемия)
и хипогликемични припадъци. Тези усложнение не са така чести при възрастни индивиди.
Хипогликемията настъпва следствие на инхибицията на глюконеогенезата от алкохола и
вторично от сравнително малките запаси гликоген в черния дроб на децата.
Острото отравяне с етилов алкохол има
следните прояви и симптоми:
- депресия на централната нервна система;
- вазодилатация, водеща до понижаване на
кръвното налягане;
- хипотермия;
- тахикардия;
- миокардна депресия;
- променен зеничен отговор;
- потискане на дишането;
- намалено отделяне на секретите в белия дроб
и дихателните пътища;
- увеличена диуреза;
- загуба на контрол върху поведението - отпадане на морални граници;
- хипогликемия (тремор, изпотяване, замъгляване на съзнанието, припадъци);
- загуба на двигателен контрол.
Високите дози етанол могат да предизвикат:
- загуба на мускулния контрол - атаксия, затруднения в речта;
- остър панкреатит, който е силно болезнен и
опасен;
- тежка миокардна депресия;
- хипотония;
- предсърдно мъждене;
- лактатна ацидоза;
- конгестивна сърдечна недостатъчност;
- белодробен оток;
- аритмии;
- внезапна сърдечна смърт.
Злоупотребата с етилов алкохол, като социално значим проблем
Етиловият алкохол е най-често използваното
психоактивно вещество сред децата и юношите. Консумацията на алкохол води до високоISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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рисково поведение, което може да доведе до
травми, криминални деяния, употреба на наркотици, увеличава рисковете от ПТП и др. Голяма част от смъртните случаи след удавяне и
падане са предшестващи от употреба на големи количества алкохол.
Влияние на острата интоксикация с етилов
алкохол при травматични пациенти.
Много пациенти с травма са остро
опиянени с алкохол. Проучвания при опитни
животни са показали, че острата алкохолна
интоксикация
потиска
нормалното
освобождаване на адреналин, норадреналин и
вазопресин в отговор на остра кръвозагуба.
Етанолът повишава освобождаването на азотен
оксид и инхибира секреция на антидиуретичен
хормон. Тези ефекти водят до значително спадане на кръвното налягане. Освен това е доказано при опит с животни, че алкохолна интоксикация води до покачването на аланин транзаминазата (ALT) и дефицитът на бази по време на травма/кръвоизлив най-вероятно в резултат от изразена хипотония при интоксикираните с алкохол опитни животни.
Клиничните данни от друго кохортно
мултицентрово проучване на тежко ранените
възрастни пациенти с хеморагичен шок демонстрира значителни промени при пациенти с
високи концентрации на алкохол в кръвта.
Оказва се‚ че етанолът модулира и отговорът
на цитокините спрямо травматичните и възпалителните агенти. Етанолът повишава нивата
на интерлевкин 18 и 6, които са предиктори на
синдрома на множествена органна дисфункция
при травматични и шокови пациенти. Въпреки
че това е било ограничено проучване, то показва, че алкохолът модулира отговора на цитокините и увеличава риска от заболеваемост и
смъртност.
При проучвания в САЩ на пациенти с
наличие на тъпа травма на черния дроб се установяват някои съществени различия в зависимост от това употребили ли са алкохол или
не преди травмата. Данните са събрани на базата на систолично кръвно налягане,
хематокрит, Международно нормализирано
отношение (INR), степен увреждане на черния
дроб, интравенозни изисквания на течности и
кръвни продукти, базов дефицит и смъртност.
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От септември 2002 г. до май 2008 г., 723
пациенти са приети с тъпи чернодробни
увреждания. Интоксикираните пациенти са посклонни към хипотензия, въпреки по-ниската
степен на увреждане на черния дроб. Няма
значима разлика в процента на интоксикирани
пациенти, нуждаещи се от кръвопреливане.
Въпреки това, при нужда от кръвопреливане,
интоксикирани пациенти изискват значително
повече единици еритроцитна маса, отколкото
неитоксикираните. Интоксикираните пациенти
изискват и повече интравенозни течности по
време на тяхната реанимация. Алкохолна
интоксикация може да наруши способността
на пациентите да компенсират остра
кръвозагуба, и повишава тяхната нужда от
кръвни продукти единици еритроцитна маса и
водно-солеви разтвори.
Заключение
Етиловият алкохол силно влияе компенсаторните възможности на организма по време на
травма. Той увеличава проинфламаторните
медиатори, повишава чувствителността на организма към патогените, потиска симпатиковата нервна система и води до хемодинамина
нестабилност. Всички тези ефекти на етанола
понижават ефективността на реанимацията
повишават рисковете и смъртността при травматични пациенти, остро интоксикирани с
етилов алкохол.
Таблица 1
Ефект на алкохола при травми
При изгаряне
Увеличава проинфламаторните медиатори
Увеличава броя на
левкоцитите
Увеличава пермеабилитета на тъканите
Супресира Т клетъчния отговор
Понижава клирънса
на патогенните агенти

При шоково състояние
Увеличава проинфламаторните медиатори
Повишава чувствителността на организма към патогенните
агенти
Потиска симпатиковата нервна система
Води до хемодинамична нестабилност
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Социални и медицински науки
ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ В МБАЛ „Д-Р ИВ.СЕЛИМИНСКИ“
АНАЛИЗ И МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ НА ПРОБЛЕМА
Мария АВРАМОВА
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен
Резюме: Настоящото проучване на пътнотранспортните произшествия има за цел анализ на
травматичните увреждания и причините за смъртта при жертвите на катастрофи, които са
постъпили за лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Общият брой на регистрираните пътнотранспортните произшествия (ПТП) в спешно отделение е 198, а на пострадалите 272. Найчесто срещани са травмите на глава и шия, последвани съчетана травма и тези на крайниците.Най-често пострадалите са в активна възраст и по-голямата част от тях са мъже.
Ключови думи: Пътнотранспортни произшествия, травматизъм, пострадали

TRAUMATISM AT ROAD ACCIDENTS WITH VEHICLE AT MULTI-PROFILE HOSPITAL
FOR ACTIVE TREATMENT”DR.IVAN SELIMINSKI”
ANALYSIS AND MEDICAL ASPECT OF THE PROBLEM
1

M. Avramova1
Multi-profile hospital for active treatment ―Dr.Ivan Seliminski‖, Sliven

Abstract: This study of road accidents with vehicles aims to analyze the traumatic injuries and causes of
death in accident victims who have been admitted for treatment in our hospital.
The total number of recorded accidents in the emergency room is 198 and the injured are 272. The most
common injuries are to the head and neck (93), followed by combined trauma (57) and those to the extremities (49). Most often the affected are people young and middle age - respectively 94 (34.5%) and
108 (39.7%), and most of them are men - 178. The oldest man is 95 years old and the youngest at 3 years
old. The number of children up to 18 years old and older than 65 is equal - 35 (12.8%). There are two
cases of death in the Emergency room. The type, severity and location of traumatic injuries received in
road accidents, causes of death are extremely varied. Their study is necessary from a clinical perspective
to improve the diagnosis, treatment and prognosis of victims. This study is a scale model of the
regularities and the statistics on road accidents in Bulgaria.
Keywords: traumatism, car accidents, victims
УВОД
С масовото навлизане на автомобилите и
мотоциклетите в живота на хората, съобщенията за инциденти и пострадали отдавна са се
превърнали в статистика. По данни на СЗО
(Световна здравна организация) сега ежегодно
в света катастрофите отнемат живота на над
1,3 милиона души, като тенденцията е към нарастване на броя им.
За лечение на ранени при катастрофи се
отделя значителен финансов ресурс от здравните системи на всички страни по света. АнISSN: 1311 2864, volume 31 (3), 2016
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

гажирани са огромен брой висококвалифицирани медицински специалисти. Травматичните
увреждания често са много тежки и оставят
трайни последици за здравето на пострадалите.
Пътно-транспортните произшествия са
сред най-тежките инциденти, които причиняват увреждане на здравето или смърт. Често са
свързани с политравма или инвалидизация за
дълъг период от време или дори за цял живот.
Пострадалите остават неработоспособни за
дълго време, нуждаят са от продължително
лечение, рехабилитация, закупуване на медиISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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цински изделия, борят се с психически травми.
Социалната тежест се понася не само от пострадалия, но и от неговите близки, от здравната
и социално-осигурителната система. Накратко,
последствията са много по-сериозни от моментната картина на смачкан автомобил или окървавен асфалт.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Извършен е статистически анализ на пострадали при пътнотранспортни инциденти,
съобразно пола и възрастта на пострадалите,
видовете установени травматични увреждания,
на база 272 случая за период от 1 година – от
ноември 2015 г. до октомври 2016 г. постъпили
в Спешно отделение МБАЛ „Д-р Иван Селимински‖ АД – Сливен. Обработените данни
обхващат основните варианти на катастрофи с
автомобили и мотоциклети. Установените
травматични увреждания като честота, възрастово разпределение, морфологични особености
и механогенеза, корелират до голяма степен с
описаните в специализираната научна литература по темата.
По данни на EUROSTAT за 2010 г. смъртността при пътни инциденти на територията
на България е 9,1 на 100 000 души от населението. Общо за Европа тази честота е 6,5/100
000, като челното място за 2010 г. се заема от
Румъния - 15,1/100 000. Тези официални статистически данни поставят транспортния
травматизъм на първо място сред всички причини за насилствена смърт. За целия Европейски съюз средния брой на смъртните случаи при катастрофи спрямо популацията, е
намалял от 63/1 млн. през 2010 г. до 51/1 млн.
през 2014 г. За 1991 г. средното ниво е било
160/1 млн. Тенденцията към намаляване на
смъртността е ясно изразена.
За България нивата са 129/1 млн. през
1991 г., 105/1 млн. през 2010 г. и 91/1 млн. през
2014 г. Най-общо у нас нивата на смъртност от
ПТП са над средните за ЕС. Постигнатото намаление също е по-малко в сравнение със
средното за Съюза.
Статистиката от последните години у нас
отчита намаление на жертвите от пътнотранспортни произшествия. В периода 1990-2001 г.
ISSN: 1311 2864, volume 31 (3), 2016
Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven

Announcements of
Union of Scientists
Sliven, vol. 31 (3), 2016

41

жертвите на пътя годишно варират между 1000
и 1500 души, а до 2009 г. са между 900 и 1000
годишно. От 2010 г. насам има значителен
спад на смъртните случаи, които вече са в границите на 600-700 годишно. Въпреки това за
2015 г. страната ни заедно с Румъния е на първо място в ЕС по брой загинали на 1 млн. души
население – 95. За сравнение средната смъртност при катастрофи в ЕС е 51.5 на 1 милион
жители. Следващите с най-висока смъртност
по пътищата са Латвия (94/1 млн.), Литва и
Хърватия (821 млн.), Полша – 77 , Гърция – 74,
Чехия – 70, Белгия – 67 и Кипър – 66. Наймалко жертви има по пътищата на Малта (26/1
млн).
Официалните данни на МВР показват, че
Република България следва общите Европейски тенденции за намаляване броя на убитите
при ПТП, макар нивата да са над средните за
ЕС. Едновременно с това броят на катастрофите и на ранените при тях продължава да е
сравнително висок.
РЕЗУЛТАТИ
Статистическите данни на пострадалите
от ПТП в МБАЛ „Д-р Иван Селимински‖ АД
гр. Сливен в общи линии следват статистиката
на пътнотранспортните произшествия за страната.
ПТП в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински―,за периода от 1.11.2015 г. до 31.10.2016 г.:
Общ брой ПТП регистрирани в Спешно отделение – 198
Общ брой пострадали – 272
Мъже – 178, Жени – 94
Най-възрастен пациент - 95 г.
Най-млад пациент 3 г.
Данните показват, че близо 2/3 от пострадалите в лечебното заведение (65,4%) са мъже (фиг.
1).
Фигура 1
Разпределение по пол на пострадалите
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Фигура 2
Разпределение по възраст на пострадалите
Възраст в години

Брой пациенти

0-18г.

35

19-35

94

36-65

108

>65г.

35

Разпределението по възрастови групи (фиг. 2)
сочи, че преобладаващата част от пострадалите
са в млада и зряла възраст – съответно 94
(34,5%) и 108 (39,7%).
Равен е броят на децата до 18 г. и на
възрастните над 65 г. – 35 бр. или 12,8%.
За отбелязване е фактът, че при пострадалите в млада и зряла възраст преобладаващ е
процентът на мъжете, докато при децата и хората в старческа възраст този процент отново е
почти равен.
Хоспитализирани - 96
Нехоспитализирани - 176
При всеки пътен инцидент, установените
наранявания най-общо могат да се определят,като сбор от увреждания от механични
фактори (основно от твърди тъпи предмети, но
също и от остри такива). При част от случаите
има и наслагващо се въздействие и на други
фактори-напр. токсични газове и висока температура. Разнообразието от документирани
морфологични находки е огромно. То дава
възможност уврежданията да се групират, както по анатомо-топографски признак, така и по
механогенеза.
Видове травми:
Съчетана травма общо 57, като от тях :
Приети в ОАИЛ - 37
Приети в Хирургично отделение – 10
Нехоспитализирани – 10
ISSN: 1311 2864, volume 31 (3), 2016
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Травма на глава и гръбначен стълб - общо
93, като от тях:
Хоспитализирани в Неврохирургично отделение – 22
Нехоспитализирани – 71
Травма на крайници - общо 49, като от тях:
Хоспитализирани в Отделение по ортопедия и
травматология – 19
Нехоспитализирани – 30
Приети по другите отделения:
Урологично отделение - 1 с травма в лумбална
област
Лицево-челюстна хирургия - 2 с фрактури на
лицеви кости
УНГ отделение - 2 с разкъсно-контузна рана на
ухото и фрактура на носни кости
Акушеро-гинекологично отделение - 1
Гастроентерологично отделение - 1 с диагноза
Ерозивен гастрит. Състояние след колапс.
Неврологично отделение - 1 с епилептичен
статус
Други наранявания, неналагащи хоспитализация:
Състояние след гърч – 2
Изолирана травма на гръден кош – 32
Хипертонична реакция – 2
Травма на меки тъкани – 27
Починали в спешно отделение – 2
ОБСЪЖДАНЕ
Обобщените данни от изследваните казуси,
съпоставени с изводите, направени в специализираната литература, позволяват като причини за фаталните инциденти с автомобили и с
мотоциклети да се посочат три главни фактора:
1) рисково поведение при управление на МПС;
2) липса на опит;
3) употреба на алкохол и наркотици.
Здравословното състояние на водача също е от
съществено значение.
В описаното проучване са наблюдавани 2
случая на ПТП на пострадал в състояние след
гърч, както и 2 случая на пострадали със съпъISSN: 1311 2864, том 31 (3), 2016
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тстваща хипертонична реакция по време на
инцидента. Едно от ПТП е настъпило поради
загуба на контрол над автомобила,поради прилошаване на водача,който се оказва с изразен
анемичен синдром и е приет за лечение и изясняване на анемичния синдром в гастроентерологично отделение.
Статистическият анализ показва, че найчесто установяваните травми са черепномозъчните и гръдните или съчетанието от двете. Те са и най-важните танатогенетични фактори.

чаи е с тенденция към намаляване. Този факт
може да се обясни с навлизането на технологично съвременни автомобили, с усъвършенствани системи за безопасност, които ефективно предпазват от получаване на смъртоносни
травми. България, макар и със забавени темпове, следва общата Европейска тенденция.
Настоящото проучване е един умален
модел на закономерностите и статистиката при
пътнотранспортните произшествия в България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Видът, тежестта и локализацията на
травматичните увреждания, получени при
пътни катастрофи, причините за смърт и танатогенетичните механизми са изключително
разнообразни. Тяхното изучаване е необходимо от клинична гледна точка за подобряване
на диагностиката, лечението и прогнозата при
пострадали лица.

1. Гошев.
М,
Автореферат
Съдебномедицински аспекти на травматичните
увреждания и причините за смърт при
пътно транспортни произшествия със
съвременни
леки
автомобили
и
мотоциклети, София 2016

Броят на пътните инциденти с моторни
превозни средства в Република България и
ранените при тях ежегодно варира около едно
постоянно високо ниво за последния четвърт
век. За същия период броят на смъртните слу-
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Указания за авторите: „Известия на Съюза на учените - Сливен" е посветено на оригинални научни статии, представящи ясно изложени значими аспекти на съвременната наука. Предимство имат непубликувани висококачествени работи, които не са в процес на рецензиране от други списания. Препоръчително е
езикът на публикуване да бъде английски, но публикации на български, руски, немски или френски език
също се приемат. Списанието се придържа към строги процедури за рецензиране и приемането на ръкопис
за публикуване, зависи от препоръките на анонимен рецензент и наблюдаващия редактор. Публикуването
на статиите не означава непременно, че редакцията е съгласна с гледните точки на техните автори.
Подаване на Ръкопис: Авторите трябва да подготвят статиите си, ползвайки стандартна програма за текстообработка и да ги изпращат по електронен път на адрес: izv_su_sliven@abv.bg. Ако изпращането на
имейл не е възможно, моля изпратете електронна версия на диск до пощенския адрес на издателя.
Подготовка на Ръкописа: Статията започва с едноколонен текст, включващ заглавие (без съкращения),
автори (без научни степени), резюме (не повече от 20 реда) и ключови думи на езика на статията. Следватялото на статията в двуколонен текст, който включва цитираната литература и информация за авторите с
техните пълни пощенски и електронни адреси, академични длъжности и работни места. Накрая идва едноколонентекст, който включва заглавието на статията, авторите с техните електронни адреси, резюме и
ключови думи на английски език. Необходимо е използването на шрифтове с размер 12 пункта, както и
номериране на всички страници. Зоната за писане не трябва да превишава 18cm х 25cm. Библиографската
справка следва да бъде написана на латиница. Ако има източници на кирилица, те трябва да бъдат представени на латиница или чрез превод на английски език, или чрез транслитерация. Редакторите си запазват
правото да редактират ръкописите, когато това е необходимо
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