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• Много малко хора знаят, че цито-
намазката е безболезнена. Повечето 
жени си представят старовремско 
мъчение. Какво представлява тя с 
прости думи?

- Цитонамазката е напълно безболез-
нено изследване с голяма информативна 
стойност. То представлява „одраскване“ 
на лигавиците от повърхността на маточ-
ната шийка и вътрешността на канала на 
шийката. По този начин се взимат клет-
ки, които след специално оцветяване се 
изучават внимателно от специалист – 
цитолог, който дава заключение има или 
няма болестни изменения. Вземането 
на цитонамазка е за относително кратко 
време и обикновено е в рамките на гине-
кологичния преглед. Малко повече вре-
ме отнема, ако преди цитонамазката се 
прави колпоскопия на маточната шийка 
– това представлява оглед на шийката 
със специален оптичен инструмент, кой-
то увеличава образа 8 и повече пъти. 

• Повечето жени си мислят, че тряб-
ва да се подложат на изследването, 
само ако имат оплаквания. Вярно ли 
е? На каква възраст е добре да се 
направи за първи път изследването? 
През колко години трябва да се взи-
ма проба? 

- Изследването е насочено към от-
криване на ранни предракови и ракови 

изменения на маточната шийка. На него 
подлежат дами, водещи полов живот. 
Изследването се прави, след като е за-
почнат полов живот, независимо от въз-
растта. При нормална находка – ІІ група 
по Папаниколау (ПАП тест), е уместно 
изследването да се провежда на всеки 
две години. Ако има отклонения в ци-
тонамазката, контролните изследвания 
се извършват след консервативна или 
оперативна терапия на шийката на мат-
ката. Профилактиката е от изключител-
но значение и затова дамите трябва да 
посещават своя акушер-гинеколог и да 
следят периодично женското си здраве. 

• Покрива ли се цитонамазката от 
Здравната каса? Колко струва иначе? 

- Цитологичното изследване на ма-
точната шийка се покрива от здравната 
каса. Цената на цитонамазката варира в 
различните медицински центрове и ка-
бинети.

• Какви заболявания се „хващат“ с 
това изследване? 

- Преди всичко с цитонамазката се 
цели да се диагностират най-ранните 
предракови изменения. Когато се диаг-
ностират такива проблеми съвременна-
та медицина има достатъчно ефективни 
методи и средства да не допусне разви-
тието на рак на маточната шийка. Също 
така се диагностират инфекциозни про-

цеси с „нисък интензитет“, наличие на 
инфекции с гъбички, вируси и други.

• Доколко цитонамазката, известна 
още като ПАП тест, дава точен резул-
тат? Каква е успеваемостта й? Може 
ли да даде фалшиво позитивен или 
фалшиво отрицателен резултат? 
Кога?

- Достоверността на цитонамазката 
зависи от много фактори. Не е редно да 
се взима цитонамазка при наличие на 
течение от влагалището – симптом за ак-
тивна инфекция. Добре е цитонамазката 
да се вземе непосредствено след края 
на менструалното кървене – лигавиците 
са „тънки“ и могат да се вземат клетки от 

всичките шест слоя на епитела. Особено 
важно е интерпретацията на препарата 
да е от специално обучен цитолог. Же-
лателно е в материала да няма примеси 
на кръв, което, за съжаление, се случва 
при възпаление на лигавицата на кана-
ла. Цитонамазка не трябва да се взема 
при неуточнено кървене от гениталните 
органи. 

• Какви са симптомите на вагинални 

проблеми? Кое е нормално и кое не 
е? Например бялото течение преди и 
след цикъл нормално ли е?

- Най-важните симптоми, алармиращи 
за проблем във влагалището, са: чувство 
за сърбеж, парене, сухота, зачервяване, 
наличие на точковидни кръвоизливи, на-
личие на различно по цвят и мирис те-
чение от влагалището. Във влагалището 
има нормално живеещи микроорганиз-
ми – млечнокисели бактерии. Те под-
държат кисела среда и не позволяват 
развитието на болестотворни микроби. 
Не е нормално да има течение от вла-
галището, независимо дали е преди или 
след менструален цикъл. Ако има тако-

ва, най-често се дължи на неблагопо-
лучия в развитието на млечнокиселите 
бактерии. Това води до намаляване на 
тяхната популация, промяна на киселин-
ността на средата (става по-алкална) и 
възможност да се развият инфекциозни 
микроби.
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Достоверността на цитонамазката 
зависи от вземането на пробата

Изследователи от Юж-
нокалифорнийския уни-
верситет (USC) в САЩ 
съобщават, че синдром 
на „Алцхаймер” би мо-
гла да се диагностира 
по-рано, ако се обърне 
внимание на ранен пре-
дупредителен сигнал в 
кръвоносната система 
на мозъка.

„Когнитивното нару-
шение и натрупването в 
мозъка на анормалните 
протеини амилоид и тау 
са това, на което в мо-
мента се осланяме за 
диагностиране на алц-
хаймер, но разрушава-
нето на кръвно-мозъчна-
та бариера и промените 
в мозъчния кръвен поток 
могат да се наблюдават много по-рано 
– казва Берислав Злокович от Меди-
цинското училище „Кек“ на USC. – Това 
показва защо здравите кръвоносни съ-
дове са толкова важни за нормалното 
функциониране на мозъка.“

В нов доклад, публикуван в сп. Nature 
Neuroscience, Злокович и колегите му 
препоръчват кръвно-мозъчната барие-
ра, или КМБ, да бъде смятана за важен 
биомаркер (и потенциална лекарстве-
на мишена) за алцхаймер. Понеже за-

боляването е необратимо 
и не е напълно разбрано, 
разкриването на първата 
стъпка в болестния про-
цес е решаващо за бор-
бата с него.

Кръвно-мозъчната ба-
риера е филтрираща 
система, която пропуска 
към мозъка полезните 
неща (глюкоза, аминоки-
селини) и спира вредните 
(вируси, бактерии, кръв). 
Тя се състои основно от 
ендотелни клетки, които 
покриват отвътре близо 
650-те километра арте-
рии, вени и капиляри, за-
хранващи мозъка ни.

Има доказателства, 
че пролуки в кръвно-мо-
зъчната бариера могат 

да допуснат проникването в мозъка на 
протеин, наречен амилоид, който се 
прилепва към невроните. Това стимули-
ра натрупването на още амилоид, кой-
то в крайна сметка поразява и убива 
мозъчните клетки.

„Нещо не е наред със системата, ко-
гато се случва това – казва Артър Тога, 
друг от авторите на изследването. – 
Здравите хора имат амилоид в тялото 
си. Когато системата е разстроена, той 
може да се натрупа и клетките изми-
рат.“

Пролуки в КМБ се наблюдават и 
при други невродегенеративни боле-
сти като хънтингтън, паркинсон и МС. 
Те могат да бъдат забелязани с помо-
щта на венозно прилагано контрастно 
вещество в съчетание с изследване с 
ядрено-магнитен резонанс. Микрокръ-
воизливите в мозъка, друг признак за 
нарушаване на кръвно-мозъчната ба-
риера, също могат да бъдат уловени с 
ЯМР. Забавянето на поемането на глю-
козата от мозъка, което се установява 
чрез ПЕТ скенер (позитронно-еми-
сионна томография), може да е друго 
следствие от нарушаването целостта 
на КМБ. Но, както отбелязва Злокович, 
това не са изследвания, които се пред-
лагат рутинно от лекарите.

Превод от английски
Лора ПАНОВА

Ново изследване разкрива  
най-ранния сигнал за алцхаймер

Д-р Виктор НОВАЧКОВ завършва медицина през 
1984 г. Започва като ординатор в АГ отделение-
то в болницата в Тутракан, а 2 години по-късно 
печели конкурс за научен сътрудник в Институ-
та по акушерство и гинекология. От 1990 г. насам 
е последователно старши и главен асистент в 
СБАЛАГ “Майчин дом”, София. През 2003 г. пече-
ли конкурс в Окръжна болница като началник на 
отделение по гинекология. От 2007 г. оглавява АГ 
отделението в болница “Доверие”. Част от екипа 
на акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ 
“Света София” от 2013 г. Основните му интереси 
са в миниинвазивната хирургия – лапароскопия и 
хистероскопия. 

Специализирал е в Италия и Белгия.


