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Д-р Маргарита Василева Панова е родена в гр. Пловдив. Средното си 
образование завършва през 1980 г. с пълно отличие в Гимназия „Димитър 
Благоев“. Завършва медицина с отличен успех през 1986 г. От 1991 е член 
на колектива на Клиниката по детски и генетични заболявания, а от 2012 г. 
и на колектива на Катедра по педиатрия и медицинска генетика. 

Дисертационният труд е написан на 299 страници и е онагледен с 
446 таблици, 15 фигури и 4 приложения. Библиографският списък включва 
281 литературни източника, от които 13 на български и 268 на латиница.  

Дисертационният труд е одобрен и насочен за защита от разширен 
катедрен съвет на Катедра по педиатрия и медицинска генетика при 
Медицински университет – Пловдив. 
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯ 

Съкращения на кирилица 

ВПШ вентрикулоперитонеален шънт 

ВЧН вътречерепно налягане 

ЕЕГ електроенцефалограма 

КЖ качество на живот 

КЖоз  качество на живот общо здраве 

КЖфз  качество на живот физическо здраве 

КЖкз качество на живот когнитивно здраве 

КЖсез качество на живот социално-емоционално здраве 

ММЦ миеломенингоцеле  

МССЕП  мозъчно стволови слухови евокирани потенциали 

НПР нервно-психическо развитие 

ЦНС централна нервна система 

ЦСТ цереброспинална течност 

ЧМН черепномозъчен нерв 

 

Съкращения на латиница  

FSS Functional status scale (Скала за функционален статус) 

GMFCS Gross Motor Function Classification Scale  
(Скала за класификация на големи моторни функции) 

HОQ Hydrocephalus Outcome Questonnaire  
(Въпросник за качество на живот на пациенти с хидроцефалия) 

PedsQL Pediatrics Quality of life  
(Въпросник за качество на живот при деца) 

SDQ Strengths and difficulties Questionnaire  
(Въпросник за силни страни и трудности) 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Хидроцефалията е патологично състояние на абнормно натрупване на 
ликвор във вентрикулната система (в цялата или част от нея), водещо до 
повишено вътречерепно налягане (ВЧН). Честотата и за Европа и САЩ е 
0,5 – 0,8/1000 живородени деца. Болестността и смъртността при 
нелекувана хидроцефалия е висока.Въвеждането на шънтовите операции в 
неврохирургичната практика през 60-те години на миналия век даде не 
само шанс за живот на тези пациенти, но и значително подобри неговото 
качество. Едновременно с позитивния си ефект, хирургичното лечение е 
свързано с редица усложнения, които заедно със самата хидроцефалия 
оказват влияние върху по-нататъшното развитие на шънтираните пациенти 
в краткосрочен и дългосрочен план. Най-чести непосредствени усложнения 
на шънтовите системи са механични (обструкция на клапен механизъм, 
вентрикулен или перитонеален край на катетъра), функционални 
(неадекватен моментен или постоянен дренаж на шънтиращата система) и 
възпалителни (вентрикулит, сепсис и шънт нефрит). Анализирането, 
профилактирането и лечението на тези усложнения намалява смъртността 
и подобрява качеството на живот, а заедно с това има и значим социално-
икономически ефект (Patwardhan and Nanda 2005). В дългосрочен план, 
проблемите наблюдавани при шънтирани пациенти са умствено 
изоставане, детска церебрална парализа, симптоматична епилепсия, 
нарушения в слуха и зрението, чести и/или продължителни 
хоспитализации. Всяко едно усложнение влошава качеството на живот на 
пациентите и техните семейства (Vinchon et al. 2012). 

В чуждестранната и българска литература усложненията на 
шънтиращите операции са добре проучени. Липсва обаче цялостна оценка 
на последиците от хидроцефалията и нейното лечение върху физическото, 
когнитивното и социално здраве, базирана на концепцията за качество на 
живот. Проследяване на шънтирани пациенти в такъв аспект предоставя 
по-адекватна и цялостна информация за ефекта от шънтиращите операции 
и за прогнозата на пациентите. Приложението на специфичния за пациенти 
с оперирана хидроцефалия инструмент за оценка на качество на живот – 
Hydrocephalus Outcome Questonnaire (HOQ) подобрява надежността на 
получените данни. Въпреки множеството публикации върху 
проследяването на шънтирани пациенти все още съществува дефицит по 
отношение педиатрично-ориентирани препоръки за поведение при остро 
възникнало влошаване в състоянието, както и за комплексното екипно 
проследяване на здравния им статус.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ: Да се направи комплексна оценка на последиците и качеството 
на живот на пациенти с шънтирана хидроцефалия. 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се установят етиологията на хидроцефалията, наложила 
имплантиране на вентрикулоперитонеален шънт, възрастта на 
диагностициране на хидроцефалията и възрастта на осъществяване на 
шънтиращата операция. 

2. Да се установят честотата на усложнения на шънтирана 
хидроцефалия и факторите, свързани с тях. 

3. Да се изследват преживяемостта и факторите, свързани със смърт 
при пациенти с шънтирана хидроцефалия.  

4. Да се изследват качеството на живот и функционалния статус на 
пациенти с шънтирана хидроцефалия. 

5. Да се изследват дългосрочните последици при пациенти с 
шънтирана хидроцефалия: 

5.1. нервно-психическо развитие 
5.2. двигателни нарушения 
5.3. офталмологични нарушения 
5.4. слухови нарушения. 
5.5. епилептичен синдром 

6. Да се предложат алгоритми за поведение при остри усложнения и 
при проследяване на пациенти с шънтирана хидроцефалия. 
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МАТЕРИАЛ 

Проучването е срезово, интердисциплинарно, с участие на детски 
невролог, психолог, офталмолог, УНГ специалист, физиотерапевт и 
обхваща периода 01.01.2005 – 31.12.2014 година. Проведено е в Клиниката 
по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. 

Включващи критерии: 
1. хидроцефалия, диагностицирана на базата на разширени ликворни 

пространства и увеличено ВЧН 
2. приложение на шънтова анастомоза  
3. давност на поставения шънт по-голяма от една година 
4. съгласие на детето и родителите за участие в проучването 

Изключващи критерии: 
1. туморна етилогия на хидроцефалия 
В окончателния анализ бяха включени 93 деца с шънтирана 

хидроцефалия (фиг. 1) на възраст от 1 г. 3 м. до 21 г. 4 м. Живи към 
момента на проучването са 70 (36 от мъжки пол и 34 от женски пол) със 
средна възраст 6,7 години. 

 
Фигура 1. Брой анализирани пациенти 
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МЕТОДИ 

1. Клинични методи  
1.1. Анамнеза – на база история на заболяването, епикризи, 

амбулаторни листове при диспансерно наблюдение и амбулаторни 
консултации, както и при разпит на родителите бе попълвана карта с 
анамнестични данни, включваща следните показатели: етническо 
самоопределяне; местоживеене (град или село); наследствена 
обремененост; кръвно родство; анамнеза на развитието; възраст на 
диагностициране на хидроцефалията; вид на хидроцефалия; симптоми при 
диагностициране; проведени образни изследвания; възраст на поставяне на 
шънтираща система; вид на шънтиращата система; вид и брой на 
усложненията на шънтовата система; клиника на усложненията; 
изследвания, диагностициращи усложненията; възраст на последна 
подмяна на шънтовата система; брой хоспитализации във връзка с 
шънтовата анастомоза; възраст на прохождане; възраст на проговаряне; 
епилептични пристъпи (вид, синдром, лечение и ефект); вид на училището, 
което посещава детето; ползване на ресурсно подпомагане при обучението; 
заболявания на други органи и системи, водещи до чести хоспитализации; 
наличие на съпътстващи аномалии от други органи и системи; понесени 
други оперативни интервенции, освен тези свързани с хидроцефалията.  

1.2. Клиничен преглед: антропометрични показатели, соматичен 
статус с насочено търсене на съпътстващи малформации, неврологичен 
статус (съзнание, синдроми на повишен ВЧН и менинго-радикулерно 
дразнене, ЧМН, мускулен тонус, рефлекси, координация, повърхностна и 
дълбока сетивност, тазово-резервоарни функции, походка). 

2. Функционално-диагностични методи: 
2.1. Изследване на нервно психическото развитие от детски 

психолог към Клиника по педиатрия УМБАЛ „Св. Георги“. 
• Децата до 3 годишна възраст и тези с тежко изоставане в НПР се 

изследваха по скалата КОР на Манова – Томова.  
• Децата над 3 години се изследваха чрез определяне на IQ (Binet-

Terman). 
2.2. Изследване на слухов анализатор  
• За деца до 5 г. в. и деца с ретардация чрез ММСЕП /кабинет по 

функционална диагностика в Клиника по педиатрия от 
неврофизиолог/ 
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• За деца над 5 г. чрез аудиограма /Аудиометричен кабинет на УНГ 
клиника УМБАЛ „Св. Георги“ от специалист-оториноларинголог/. 

2.3. Изследване на зрителен анализатор включва визус, очни дъна, 
рефракционни аномалии, наличие на страбизъм, нистагъм, амблиопия. 
Изследването се извърши в Детски очен кабинет на Клиника по Очни 
болести УМБАЛ „Св. Георги“ от специалист – детски офталмолог. 

2.4. ЕЕГ изследване се проведе на децата, които анамнестично са 
получавали гърчове, в ЕЕГ кабинет в Клиника по педиатрия и анализирано 
от специалист детски невролог. 

2.5. Оценка на моторна функция по GMFCS (Palisano et al. 1997) се 
осъществи след преглед от физиотерапевт от Клиника по физиотерапия 
УМБАЛ „Свети Георги“. 

2.6. Изследване на качество на живот се извърши чрез използване на 
два въпросника в зависимост от възрастта на пациентите. 

• За деца на възраст над 5 години – родителите попълват Въпросник 
за качество на живот при деца с шънтирана хидроцефалия 
Hydrocephalus Outcome Questonnaire (HОQ). /Kulkarni et al. 2004/. 
Съдържа 51 въпроса за физическо, когнитивно и социално-
емоционално здраве. 

• За деца на възраст под 5 години родителите попълват Въпросник за 
качество на живот за деца (PedsQL). 

2.7. Изследване на поведеденчески отклонения се осъществи чрез 
попълване на Въпросник за силни страни и трудности (Strengths and 
difficulties Questionnaire, SDQ) от родителите на пациенти на възраст 2 – 17 
години. При деца от социални здравни заведения без родители тестът се 
попълва от придружаващия психолог или медицинско лице. 

2.8. Преценка на функционален статус се извърши чрез използване 
на Functional status scale (FSS) (American Academy of pediatrics 1999). 
Тестът се попълва се от детски невролог. 

Използвани бяха следните класификационни схеми: 
• Етиологична класификация на хидроцефалията: постхеморагична, 

постинфекциозна, вродена акведуктна стеноза, хидроцефалия с 
ММЦ, Dandy Wallker sy, хромозомопатии, вродени кисти, 
краниофациални малформации. 

• Класификация на хидроцефалията по време на поява: вродена и 
придобита. 
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СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

Събраната първична информация е въведена и обработена със 
статистическия пакет SPSS Statistics 16.0, а графиките са изготвени 
посредством Microsoft Office 2010.  

Бяха приложени следните статистически методи: 
• Дескриптивна статистика 
• Алтернативен анализ 
• Непараметричен анализ 
• Корелационен анализ 
• Графичен анализ 
За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе възприето Р < 0,05. 
Дисертационният труд отговаря на стандартите и критериите за 

научност и е одобрен от Комисията по научна етика към Медицински 
университет – Пловдив. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Задача № 1. Етиология на хидроцефалията, наложила имплантиране 
на вентрикулни шънтове, възраст на диагностициране на 
хидроцефалията и на осъществяване на шънтиращата операция 

Хеморагиите на ЦНС (n = 36, 38,7%) са най-честа причина за 
имплантиране на вентрикулни шънтове, следвани от вродената акведуктна 
стеноза (n = 22, 23,7%) и хидроцефалия с ММЦ (n = 16, 17,2%). Останалите 
причини са значително по-редки. 

 
Фигура 2. Причини за имплантиране на вентрикулни шънтове (n = 93) 

Вродените състояния (вродена акведуктна стеноза, хидроцефалия с 
ММЦ, Dandy Walker Sy, вродени инфекции, кисти, хромозомопатии, 
краниофациална аномалия), обаче като цяло са по-честа причина (n = 53, 
57%) за поставяне на шънтираща система в сравнение с придобитите 
(постхеморагична, постменингитна хидроцефалия) (n = 40, 43%). 

Нашите резултати за най-голяма честота на постхеморагична 
хидроцефалия като причина за поставяне на шънтираща анастомоза и 
връзката и с ниските гестационна възраст и тегло при раждане са 
идентични с тези на Person и съавт. (2005). При нашите пациенти родени в 
термин доминират пренаталните причини, предимно малформациите, 
което е в унисон с установеното от същите автори. Потвърдиха се 

23,7 
17,2 

6,5 6,5 7,5 

38,7 % 
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литературните данни за статистически значима връзка между 
етилогичните групи хидроцефалия и гестационната възраст (р < 0,001; χ2 = 
75,169).  

 
*При едно от децата отглеждано в социално здравно заведение гестационната възраст е 
неизвестна  
Фигура 3. Разпределение на пациенти според гестационната възраст при раждане 
в отделните етиологични групи хидроцефалия (n = 92)  

Аналогично е разпределението на най-честите причини за поставяне 
на шънтираща система според теглото при раждане. При тегло под 2500 
грама водеща причина за имплантиране на шънтираща система е 
мозъчната хеморагия, а при тези с тегло над 2500 грама – вродена 
акведуктна стеноза. Намираме много висока статистически значима връзка 
между неонатално тегло и етиологични групи хидроцефалия. (р < 0,001; 
χ2 = 53,732). С намаляване на неонаталното тегло се увеличава честотата на 
постхеморагична хидроцефалия, докато с увеличаването му зачестява 
вродената акведуктна стеноза. 
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Фигура 4. Разпределение на пациенти според теглото при раждане в отделните 
етиологични групи хидроцефалия (n = 93) 

Установяваваме, че средната възраст на диагностициране на 
хидроцефалията е 1,6 ± 0,6 мес. (размах от 0 до 13 мес.).  

Най-често диагнозата е поставена в интервала от раждане до 30 
дневна възраст, като хидроцефалия, дължаща се на вродени причини –
хидроцефалия с ММЦ и изолираната акведуктна стеноза се 
диагностицират още при раждането и до края на първия месец. Това са 
деца с антенатално установена чрез образни изследвания хидроцефалия, 
както и деца с обиколка на глава при раждането над 2SD или с установено 
ММЦ. Постхеморагичната хидроцефалия се диагностицира най-често до 
края на първия месец, което се дължи вероятно на по-ранно и по-остро 
изявилите се клинични белези на повишено ИКН. Между 1 и 6 м. се 
диагностицира най-често придобита хидроцефалия – постхеморагична и 
постинфекциозна (фиг. 5). 
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Фигура 5. Разпределение на пациенти по възраст на диагностициране на 
хидроцефалия в отделните етиологични групи (n = 93) 

Установяваваме, че средната възраст на първо имплантиране на 
шънтиращата система в нашата група е 6,8 ± 2,4 м. (0 – 168 мес.). Над една 
трета от шънтовите анастомози са поставени до 6 м.в., а при 62% от децата 
в проучването имплантирането на шънтовете е станало след 6 м.в.  

 
Фигура 6. Разпределение на пациенти по възраст на поставвяне на шънтираща 
система(n = 93) 
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Закъснение на шънтирането с повече от една седмица след поставяне 
на диагнозата установяваме при 49,5% от пациентите ни. Закъснението в 
шънтиране се обяснява до голяма степен с трудностите при осигуряване на 
шънтиращи системи в предишни години. 

Задача № 2. Честота на усложнения на шънтирана хидроцефалия и 
факторите свързани с тях. 

Разпределението по честота на усложненията на шънтиращите 
системи е представено на Фиг. 7. Хипофункция на шънтиращата система е 
най-честото усложнение сред пациентите ни, но като цяло механичните 
усложнения (обструкция на вентрикуларен, дистален катетър и клапа, 
разчленяване на шънтиращата с-ма, миграция, ИВК, усложнения от кожа) 
са по-чести от функционалните (хипер- или хипофункция на клапата при 
запазена структура). Обструкция на вентрикуларния катетър е най-честото 
механично усложнение при нашите пациенти, а вентрикулитът най-честото 
инфекциозно усложнение. 

 
Фигура 7. Честота на усложнения на шънтиращата система сред изследваните 
пациенти (n = 93) 
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Резултатите ни потвърждават тези на Martinez – Lage и съавт. (2015) и 
Barnes и съавт. (2002), които установяват по-висока честота на 
механичните усложнения (40,9%) в сравнение с функционалните и 
инфекциозните.Установената от нас честота на инфекциозни усложнения е 
много близка до публикуваната от Сурчев (2012) честота от 20,5% и по-
висока от посочената 3 – 12% от Barnes и съавт. (2002) за Великобритания 
и Martinez – Lage и съавт. (2015) за Испания.  

Механичните усложнения са по-чести при недоносени (р < 0,05; r = 
0,136), при ниски стойности на Апгар (р < 0,05; r = 0,179), при 
предшестващи пневмонии (р < 0,01; r = 0,281) и предшестващи ревизии на 
шънтиращата система (р < 0,001; r = 0,745). 

Функционалните усложнения са по-чести при предшестващи ревизии 
на шънтиращата система (р < 0,001; r = 0,665) и осъществяване на 
шънтиращата операция преди 6 месечна възраст (р < 0,05; r = 0,205). 

Инфекциозните усложнения са по-чести при ниски стойности на 
Апгар (р < 0,05; r = 0,035), инициално шънтиране преди 6 м.в. (р < 0,01; r = 
0,287) и предшестващи пневмонии (р < 0,01; r = 0,274).  

Чрез многофакторен регресионен анализ бяха потвърдени следните 
зависимости: на механичните усложнения от чести ревизии на шънта и 
чести пневмонии; на функционалните усложнения от чести ревизии на 
шънтиращата система; на инфекциозните усложнения от честите ревизии 
на шънтиращата система. 

Установихме значението на чести пневмонии за инфекциозни 
усложнения. (р < 0,01; r = 0,274) и механични усложнения (р < 0,01; r = 
0,281) на шънтиращата система, което е в подкрепа на тезата на Вааllal и 
съавт. (2013), че инфектиране на шънтовата система може да се причини от 
инфекция на бял дроб и други органи и системи. Не открихме описана в 
литературата статистическа зависимост между белодробни инфекции и 
механични и функционални усложнения, но вероятно съществува 
механизъм по който белодробните инфекции влияят на обструктивните и 
функционални усложнения на шънтиращата система. 

Задача № 3. Преживяемост и фактори, свързани със смърт при 
починали пациенти с шънтирана хидроцефалия 

От лекуваните в клиниката за периода 2005 – 2014 година 126 
пациента с нетуморна хидроцефалия са починали 23 (18,25% Sp 3,44) със 
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средна преживяемост 4,2 ± 1,01 години с размах от 0,3 години до 17 
години. /фиг. 8/. 

 
Фигура 8. Продължителност на живот на починалите 23-ма пациенти 

Установената от нас смъртност от 18,2% за 10-годишен период на 
проследяване е малко по-висока от тази в американо-канадското проучване 
на Tuli и съавт. (2004) – 12,4%, и в английското проучване на Casey и 
съавт. (1997) – 11%. Това сравнение потвърждава актуалността на 
настоящото изследване и необходимостта от по-нататъшно подобряване на 
грижите за тази група пациенти. 

Шънт-свързана причина за смъртта намираме при 9 пациента 
(39,1%). При 8 деца е вследствие на вентрикулит (и нефрит при едно от 
тях). При деветия пациент с вентрикулоатриален шънт причина за смъртта 
е белодробна емболия в следствие тромб в дясното предсърдие без данни 
за ендокардит и с недоказан, но предполагаем сепсис. 

Шънт-несвързана причина за смъртта намираме при 14 (60,9%). От 
тях 12 пациента умират от неовладяеми дихателна и сърдечно съдова 
недостатъчност в хода на обострена хронична пневмония. Две деца с ММЦ 
умират от хронична бъбречна недостатъчност. 

При изследване корелациите на различни показатели с наличието или 
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шънтиращата с-ма (p < 0,01; r = 0,413), чести пневмонии (p < 0,001; r = 
0,363), отклоннения в белодробен статус (p < 0,01; r = 0,344), отклонения в 
сърдечен статус (p < 0,01; r = 0,488), наличие на вялопаретичен синдром 
(p < 0,001; r = 0,287), изоставане н НПР (p < 0,05; r = 0,056).  

Множествения регресионен анализ посочи 3 основни показателя, 
които увеличават риска от смърт: отклонения в сърдечния статус, не-
автоматична клапа и наличие на инфекциозни усложнения на шънта (p < 
0,001; F = 18,81). 

Настоящото проучване потвърди изводите на O'Brien и Harris (1993), 
Lumenta и Scotarczak (1995) и Tuli и съавт. (2004), че шънтовата инфекция 
е основна причина за шънт-свързана смърт при шънтирани пациенти. Тя 
самостоятено обяснява фаталния изход при всичките 9 наши пациента със 
шънт-свързана смърт. За разлика от Tuli и съавт.(2004) обаче ние не 
установихме изолирана шънтова малфукция (т.е. без шънт-инфекция) като 
причина за смърт, което насочва към евентуална хиподиагностика на 
шънтовите инфекции в цитираното проучване.  

Все пак, тежката хронична патология на шънтираните пациенти се 
оказва по-честа причина за смърт в настоящото проучване в сравнение с 
шънт-свързаната. Тези данни насочват към възможността за бъдещо 
снижаване на смъртността чрез подобряване на педиатричните грижи в 
тази група пациенти.  

Резултатите ни за статистически значима корелация между 
вялопаретичен синдром (наблюдаван в 100% от случаите на хидроцефалия 
с ММЦ) и смъртен изход потвърждават данните на Tuli и съавт. (2004) за 
повишен риск от смърт при деца с хидроцефалия с ММЦ. Високата 
смъртност в тази етиологична група е свързана с развитие на хронична 
бъбречна недостатъчност и инфекциозни усложнения на шънтиращата 
система и потвърждава необходимостта от системното проследяване на 
тези пациенти за уроинфекции и своевременна профилактика на 
инфекциозни усложнения. 

Данните ни за повишен риск от смърт в групата с по-късно 
диагностицирана хидроцефалия (между 1 и 6 мес. в.) в сравнение с 
диагностицираната при раждането или в неонаталния период индиректно 
потвърждават установения от Tuli и съавт. (2004) неблагоприятен ефект от 
по-късното поставяне на шънтовата анастомоза (след 1-мес. в.). 
Потвърждаваме и намереното от същите автори повишаване риска от 
смърт при не-автоматична шънтираща система. 
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Задача № 4. Качество на живот и функционален статус на пациенти с 
шънтирана хидроцефалия 

4.1. Качество на живот на пациенти с шънтирана хидроцефалия 

При 39 деца над 5 годишна възраст изследвахме качество на живот – 
общо и по домейни, чрез теста HOQ, който е специфичен за деца с 
шънтирана хидроцефалия и пригоден за тази възрастова категория. 
Мнозинството от тези 39 деца имат много добро качество на живот (оценка 
между 0,6 и 1) (фиг. 9). Това се отнася както за общата оценка, така и за 
субскалите за физическо и социално-емоционално здраве. Единствено 
когнитивното здраве е по-слабо, тъй като при него преобладават децата с 
ниска оценка в тази субскала.  

 
Фигура 9. Оценка на качеството на живот (общо и по области) на децата над 5 г.в. 
чрез HOQ (n = 39) 

При 31 деца под 5-годишна възраст използвахме теста PedsQL поради 
липса на тест за качество на живот, специфичен за тази възрастова 
категория и заболяване. Използвахме същата скала за оценка както HOQ. В 
тази група деца и с тази методика резултатите са по-лоши от тези с HOQ 
(фиг. 10). Преобладава тенденция към дихотомно разпределение, при което 
относителният дял на децата с най-лоши резултати е близък до този с най-
добри резултати. Единствено при социално-емоционалното развитие 
значително преобладават добрите оценки.  
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Фигура 10. Оценка на качеството на живот (общо и по области) на децата под 
5 г.в. чрез PedsQL (n = 31)  

За придобиване на обща преценка на качеството на живот обединихме 
резултатите от изследванията в двете възрастови групи – над и под 5 г.в. 
Мнозинството от 70-те деца, изследвани чрез двата теста, имат много 
добро качество на живот (оценка над 0,6), според общата оценка и 
оценката в субскалата за социално-емоционално здраве. Повече от една 
трета от децата имат добро качество на живот – физическо здраве, а малко 
под една трета от тях имат добро когнитивното здраве. (фиг. 11). 

 
Фигура 11. Качество на живот обобщени резултати, получени чрез изследване на 
HOQ и PedsQL (n = 70) 
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Нашите данни за качество на живот общо и по домейни са по-ниски от 
посочените в проучването на Kulkarni и Shams (2007), с които използваме 
еднакъв тест (HOQ) при една и съща възрастова група. Аналогично на 
цитираните автори най-силно увредено е когнитивно здраве, а най-добро – 
социално емоционално здраве. 

Множественият регресионен анализ изведе три фактора, определящи в 
най-голяма степен общо качеството на живот: наличието на епилепсия, 
ДЦП, пневмонии (p < 0,001; F = 8,638). Чрез изследване корелациите с 
отделните показатели установихме,че общото качество на живот се 
влошава при деца от ромска етническа група (p < 0,05; r = 0,298), ниски 
стойностите на Apgar (р < 0,05; r = 0,262), нарушен белодробен статус след 
шънтирането (p < 0,01; r = 0,328), придобита хидроцефалия (p < 0,05; r = 
0,251), нарушен очен статус (p < 0,05; r = 0,252), намален слух (p < 0,05; r = 
0,290), наличието на чести пневмонии (p < 0,05; r = 0,301), епилепсия (p < 
0,01; r = 0,367), ДЦП (p < 0,01; r = 0,319), изоставане в НПР (p < 0,001; r = 
0,707), ниска оценка на функцонален статус по FSS (p < 0,001; r = 0,516), 
поведенчески проблеми с връстниците (p < 0,001; r = 0,490) и наличие на 
хиперактивност (p < 0,001; r = 0,437). Не намерихме подобни данни в 
достъпната литература. Освен това нашите резултати потвърждават 
установената от Kulkarni и Shams (2007) роля на епилепсията и 
постхеморагичната хидроцефалия като предиктори за по-ниско качество на 
живот – общо здраве. За разлика от тези автори ние не установяваме 
толкова значимо влияние на шънт-инфекциите, хипердренажа и броя 
шънтови ревизии върху качеството на живот – общо здраве. 

При анализиране факторите, определящи качеството на живот по 
области, потвърждаваме установеното от Kulkarni и Shams (2007) значение 
на епилепсията за всички домейни на качеството на живот, както и на 
шънт-инфекциите и шънт-ревизиите върху физическото здраве. Към 
факторите за качество на живот – физическо здраве добавяме и 
местоживеене и неонатално тегло, които не срещнахме описани в 
достъпната литература. Не установяваме различни предиктори за качество 
на живот – когнитивно и социално-емоционално здраве освен споменатите 
вече за общо здраве.  

При изследване на асоциацията на индивидуалните показатели с 
качеството на живот установихме достоверно значение на етническата 
принадлежност, вероятно свързано с по-лошите грижи и условия на 
отглеждане на пациентите в семейства, самоопределили се като роми. 
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Местоживеенето в село се оказа,че е свързано с по-лошо физическо здраве 
за децата с шънтирана хидроцефалия, вероятно поради отдалеченост от 
здравни заведения, компетентни да обслужват такива пациенти. По-
ниските стойности на Apgar при раждане предопределят по-лошо общо 
качество на живот и и по-лошо физическото здраве, а по-ниското тегло при 
раждане – само по-лошо физическо здраве. Не намерихме литературни 
данни за влиянието на нарушен соматичен и неврологичен статус и 
съпровождащи заболявания върху качеството на живот на шънтирани 
пациенти. От показателите, оценени към датата на проучването с най-
висока значимост на връзката с качеството на живот са функционалния 
статус и наличието на изоставането в НПР, епилепсия, ДЦП и/или 
поведенчески отклонения. Значително е влиянието и на белодробните 
инфекции и нарушенията в белодробния статус, които са прояви на 
хронична пневмония. Слухът и зрението също имат логично значение за 
качеството на живот на шънтирани пациенти. 

Задача № 4.2. Функционален статус на пациенти с шънтирана 
хидроцефалия  

Изследвахме функцонален статус на пациенти с шънтирана 
хидроцефалия използвайки тест FSS (фиг. 12).  

 
Фигура 12. Разпределение на пациенти по оценка на функционален статус, 
изследван чрез FSS (n = 70) 
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На базата на множествения регресионен анализ установихме,че най-
важните определящи фактори за функционалния статус на шънтирани 
пациенти са неврологична патология в неонаталния период, наличието на 
пирамиден синдром и анамнеза за чести пневмонии (p < 0,001; F = 11,07).  

Това е първото в достъпната литeратура проучване на приложението 
на теста FSS при пациенти с шънтирана хидроцефалия. Установихме 
добрата корелация на FSS с оценките от HOQ, PedsQL, IQ и КОР. 
Установихме, че по-лош функционалния статус се асоциира с по-ниска 
гестационна възраст (p < 0,01; r = 0,313), ниско тегло при раждане (p < 0,01; 
r = 0,347), наличие на неврологична патология в неонаталния период (p < 
0,001; r = 0,436), нарушение в дихателния ритъм преди поставяне на шънта 
(като изява на повишено ИКН) (p < 0,05; r = 0,258), постхеморагична 
етиология на хидроцефалията (p < 0,05; r = 0,241), наличието на пирамиден 
синдром към датата на проучването (p < 0,01; r = 0,375), както и наличието 
на отклонения в белодробния статус (p < 0,001; r = 0,433), офталмологичен 
статус (p < 0,01; r = 0,316), слуха (p < 0,001; r = 0,532), и наличие на 
съпътстващи заболявания като чести пневмонии (p < 0,001; r = 0,401), ДЦП 
(p < 0,001; r = 0,505), епилепсия (p < 0,01; r = 0,325) и изоставане в НПР 
(p < 0,001; r = 0,759). По този начин доказахме значението не само на 
фактори, свързани с настоящия статус на пациентите, но и такива 
действали през неонаталния им период и при диагностициране и лечение 
на хидроцефалията, както и на съпровождащи хидроцефалията 
заболявания.  

Задача № 5. Дългосрочни последици при пациенти с шънтирана 
хидроцефалия 

5.1. Нервно-психическо и интелектуално развитие на деца с 
шънтирана хидроцефалия  

Тридесет и пет пациенти бяха изследвани по метода на Манова-
Томова. Това са всички деца на възраст до 3 години, както и тези на по-
голяма възраст, но с тежко изоставане в НПР, поради което не могат да 
бъдат изследвани за интелигентност по метода на Binet-Terman.  

Над половината от децата имат КОР – общ под 20%. Няма деца с 
КОР – общ над 85%. Резултатите за КОР по отделните домейни (моторика, 
говор, изобразителна дейност, умения и навици и социално-емоционална 
дейност) са сходни с тези от КОР общ.  
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Фигура 13. Разпределение на децата по резултати от КОР Манова – Томова – общ 
и по области (n = 35) 

Резултати от изследване на IQ 

IQ е изследван при 35 деца на възраст над 3 години и позволяващи 
изследване по методиката на Binet – Terman. (фиг. 14). С нормално IQ са 
почти половината от децата (48,6%). 

 
Фигура 14. Коефициент на интелигентност при децата, изследвани с Binet – 
Terman (n = 35) 
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Фиг. 15 представя разпределението на IQ по области. Децата с 
нормално внимание са около 1/3 от изследваните, а тези с нормално 
мислене и памет – 40%. 

 
Фигура 15. Разпределение на пациенти по области на коефициент на 
интелигентност (n = 35) 

Обединените резултати от изследване на развитието (нервно-
психическо или интелектуално) чрез Манова Томова и Binet – Terman са 
представени на фигура 16. Нормално нервно-психическо или 
интелектуално развитие имат 37,2% от изследваните деца (Фиг. 16). 

 
Фигура 16. Разпределение на пациенти по обединени резултати от КОР по Манова 
Томова и IQ по Binet – Terman (n = 70) 
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Нашите данни за честота на изоставащи в нервно-психическо и 
интелектуално развитие (62,8%) са сходни с цитираните 60% от Hoppe-
Hirshe и съавт. (1998) и по-високи от тези на Topczewska-Lach и съавт. 
(2005), Lindquist и съавт. (2005), Vinchon и съавт. (2012) и Lumenta и 
Scotarczak (1995), при които честотата на пацииенти с IQ под 70% варира 
от 29,8 до 46%. Децата, изследвани с метода на Binnet-Terman в 
настоящото проучване имат по-добро развитие в сравнение с оценените по 
Манова-Томова, което се дължи в голяма степен на изследване на децата 
над 3 години с тежко изоставане в развитието чрез Манова-Томова. 
Лошите резултати по отношение нервно-психическото и интелектуално 
развитие мотивират изследването на факторите, от които то се влияе при 
шънтирани деца с цел подобрението му и доближаване до резултатите от 
западноевропейските проучвания. 

На база многофакторен регресионен анализ установихме, че най-
важните фактори, асоциирани с по-лошо нервно-психическо и 
интелектуално развитие (като обобщен резултат от изследване на КОР и 
IQ) са два – наличието на ДЦП и/или епилепсия (p < 0,001; F = 12,702). 
Установена бе и статистически значима зависимост (p < 0,05) между 
наличието на ДЦП и всяка една от оценките: нервно-психическо и 
интелектуално развитие като обобщен резултат, КОР – общ и по домейни, 
IQ – общо и IQ – внимание. Аналогична зависимост бе установена и по 
отношение наличието на епилепсия и следните оценки: нервно-психическо 
и интелектуално развитие – обобщен резултат, IQ – общо, IQ – внимание и, 
КОР – общ и епилепсия. Тези резултати са в съответствие с проучванията 
на Linquist и съавт. (2005) и Persson и съавт. (2005). Връзката между ДЦП 
и/или епилепсия от една страна, и нервно-психическо и интелектуално 
развитие от друга, може да се потърси в предполагаемите 
енцефалокластични лезии, свързани с етилогия на хидроцефалията и 
последващи шънтови усложнения. 

Изследвайки влиянието на другите фактори върху нервно-
психическото и интелектуално развитие установихме статистически 
значима зависимост между ниско тегло при раждане от една страна и 
нервно-психическо и интелектуално развитие – обобщен резултат или 
КОР – говор, умения и навици, емоционално социална дейност и 
изобраззителна дейност, от друга. Резултатите са в унисон с тези на Person 
и съавт. (2007). Постхеморагична етиология на хидроцефалията се оказа 
свързана с ниски оценки за КОР – общ и по всички домейни. Придобитата 
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хидроцефалия корелира с по-лошо нервно-психическо и интелектуално 
развитие в сравнение с вродената.Тези резултати потвърждават 
установената от Lindquist и съавт. (2005) и Heinsbergen и съавт. (2002) по-
неблагоприятна прогноза на постхеморагичната хидроцефалия. Съвпадат и 
с установената от Erickson и съавт. (2001) по-лоша прогноза по отпошение 
нервно-психическо и интелектуално развитие при придобита 
хидроцефалия в сравнение с вродената. Нашите пациенти с хидроцефалия 
с ММЦ, изследвани чрез КОР по Манова Томова, имат по-тежко 
нарушение в моторното развитие, което е аналогично на резултатите на 
Kao и съавт. (2001).  

Установихме наличие на поведенчески промени по-често при 
пациенти с намалено IQ – общо и IQ – памет. Така можем да допълним 
твърдението на Lumenta и Scotarczak (1995) и на Linquist и съавт. (2006), че 
шънтирана хидроцефалия се асоциира с поведенчески проблеми като 
свържем последните с нивото на нервно-психическо и интелектуално 
развитие. 

Нашите резултати показват, че децата с шънтирана хидроцефалия и 
ниско IQ имат ниско качество на живот – когнитивно здраве, което e 
логично, но не е открито в достъпната литература. Тази асоциация 
потвърждава надежността на HOQ като инструмент за изследване. 

Не открихме в достъпната литература и намерените от нас 
статистически зависимости между по-лоши резултати за нервно-
психическо и интелектуално развитие – обобщен резултат, КОР – общ и по 
домейни, и IQ – общо и по домейни, от една страна, и по-нисък 
функционален статус, оценен чрез FSS, от друга. Тези данни подкрепят 
надежността на FSS като тестов инструмент при шънтирана хидроцефалия.  

Задача № 5.2. Нарушения в моториката при пациенти с шънтирана 
хидроцефалия  

От изследваните 70 пациента на възраст от 1,3 г.в. до 21,3 г.в. само 
21,4% имат нормален мускулен тонус. (Фиг. 17). Резулатите ни са близки 
до намерените от Aida Carla Santana de Melo Costa (2011).  
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Фигура 17. Мускулен тонус при пациенти с шънтирана хидроцефалия (n = 70) 

При 18 пациента откриваме едновременно наличие на мускулна 
хипотония (шийна и аксиална) и хипертония, които бяха причислени към 
тези с мускулна хипертония. 

Локализацията на мускулна хипертония, която е най-честото 
нарушение на мускулния тонус, е представена на фиг. 18. Мускулната 
хипертония на четирите крайника е най-честата форма на мускулен 
хипертонус при нашите пациенти. 

 
Фигура 18. Разпределение на пациенти по локализация на мускулна хипертония 
(n = 70) 

Локализация на мускулна хипотония е представена на фиг. 19. Най-
честа е шийната и аксиална хипотония. Хипотония на долните крайници е 
най-честата форма на хипотония ангажираща крайниците. 
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Фигура 19. Разпределение на пациенти по локализация на мускулна хипотония 
(n = 70) 

При 82,8% от изследваните деца се открива паретичен синдром – 
по-често пирамиден, по-рядко – вялопаретичен (фиг. 20). Пирамиден 
синдром със спастична квадрипареза е най-честата моторна находка при 
деца с шънтирана хидроцефалия. Долна вяла парапареза се наблюдава 
само при пациентите с хидроцефалия с ММЦ и то при 100% от тях. 

 
Фигура 20. Паретични синдроми при шънтирани пациенти (n = 70) 

Тридесет и две деца (45,7%) не могат да ходят самостоятелно, а 
нарушена походка имат други 21 (30%) от нашите пациенти. Не 
установихме статистически значима зависимост между нарушенията в 
походката и етиологични групи хидроцефалия (р > 0,05; χ2 = 15.638), но 
само в групата на хидроцефалия с ММЦ няма пациент с нормална походка 
(фиг. 21). 
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Фигура 21. Разпределение на пациенти в различни етиологични групи 
хидроцефалия по походка (n = 70) 

Моторните нарушения на изследваната група пациенти са 
представени на фиг. 23. 

 
Фигура 22. Моторни нарушения при пациенти с шънтирана хидроцефалия, 
установени в настоящото проучване (n = 70)  
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ДЦП откриваме при 45 пациента (64,3%,). Спастичната квадрипареза 
е най-честата форма на ДЦП, докато спастичната хемипареза е три пъти 
по-честа от долната спастична парапареза (Фиг. 23). 

 
Фигура 23. Разпределение на пациенти по видове ДЦП (n = 70) 

Намерената от нас честота на ДЦП е най-близка до тази на Fernell и 
съавт. (1994) и превишава честотата около една трета, установена от 
Lindquist и съавт. (2014) и Person и съавт. (2006). По-високата честота на 
ДЦП сред нашите пациенти обясняваме с наличие на по-голям процент 
недоносени деца с постхеморагична хидроцефалия, както и на деца с тежко 
изоставане във физическо и НПР участващи в проучването. Постепенното 
намаляване на честота на ДЦП в шведските проучвания (Person et al. 2006 
и Lindquist et al. 2014) показва значението на превенцията на 
недоносеноста и подобрението на перинаталните и неонатални грижи за 
недоносените новородени, обуславящи намаляване честотата на 
постхеморагичната хидроцефалия. Тежестта на ДЦП, оценена чрез GMFCS 
e представена на фиг. 24. Преобладават пациентите с най-тежкото – пето 
ниво. 
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Фигура 24. Разпределение на пациенти с ДЦП по GMFCS (n = 45) 

Установихме статистически значима зависимост между по-високо 
функционално ниво на ДЦП и придобита хидроцефалия (р < 0,01; χ2 = 
15,145) (Фиг. 25). От придобитата хидроцефалия най-честа и тежка е ДЦП 
при постхеморагична хидроцефалия (р < 0,01; χ2 = 34,148).  

 
Фигура 25. Разпределение на ДЦП по нива при вродена и придобита 
хидроцефалия (n = 70) 

На базата на многофакторен регресионен анализ установяваме, че 
наличието на ДЦП се асоциира най-силно с два фактора – придобита 
хидроцефалия и ниска оценка по FSS (p < 0,001; F = 12,05). Те обясняват 
30% от вариациите в наличието на ДЦП. Добрата корелация между FSS и 
GMFCS илюстрира отражението на ДЦП върху функционалния статус. 
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При изследване корелациите на отделните факториални показатели с 
наличието на ДЦП потвърдихме установената в проучването на Person и 
съавт. (2006) роля на по-ниската гестационна възраст и по-ниското тегло 
при раждане за увеличаване честотата на ДЦП. Потвърди се и известната 
асоциация на ниска оценка на Apgar, необходимост от ИБВ и/или наличие 
на неонатална неврологична патология с повишена честота на ДЦП, 
включително и при пациенти с шънтирана хидроцефалия. 

От групата на шънтовите усложнения открихме статистически 
значима корелация еднствено между шънтова инфекция и ДЦП. Не 
срещнахме тази зависимост описана в литературата, а и малкият брой 
пациенти с шънт-инфекция в настоящото проучване налага предпазливост. 
Евентуалната връзка може да се обясни, от една страна, с допълнително 
увреждащо въздействие на церебрита и вентрикулната дилатация върху 
пирамидния път и моторната кора, а от друга – с възможната увеличена 
предразположеност към шънт-инфекции на децата с ДЦП, свързана с 
повишената им инфекциозна заболеваемост. 

Нашите данни показват повишена честота на епилепсия при деца с 
шънтирана хидроцефалия и ДЦП, което потвърждава тезата на Keene и 
Ventureyra (1999) за честа коморбидност с ДЦП, изоставане в НПР и 
епилепсия на шънтирани пациенти, дължаща се на наличната 
енцефалопатия. Според Lindquist и съавт. (2005) и Persson и съавт. (2005) 
при деца с хидроцефалия повишеното интракраниално налягане повишава 
риска от развитие на когнтивни проблеми, ДЦП и епилепсия независимо 
от етиологията на хидроцефалията. 

Статистически значимата корелация между качество на живот и ДЦП 
подкрепя становището на Kulkarni и Shams (2007) и Vinchon и съавт. (2012) 
за ниско качество на живот при деца с шънтирана хидроцефалия и моторни 
нарушения. 

Задача № 5.3. Офталмологични промени при пациенти с шънтирана 
хидроцефалия 

При 42 (60,0%) от изследваните 70 деца бе установена поне една 
абнормност при офталмологичното изследване, като най-често се среща 
страбизъм (42,9%). 
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Фигура 26. Честота на зрителната патология при деца с шънтирана хидроцефалия 
(n = 70) 

Честотата на рефракционните аномалии е представена на фиг. 27. 

 
*При 36 пациента не бе възможно изследване за рефракционни аномалии. 

Фигура 27. Разпределение на пациенти по честота на рефракционни аномалии при 
изследвани пациенти (n = 34)  
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обаче установяваме почти 2 пъти по-висока честота от описаната в 
литературата оптична атрофия (40%), което обясняваме с големия брой 
недоносени деца с постхеморагична хидроцефалия в проучването. Въпреки 
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че страбизмът е най-честата патология в офталмологичния статус в нашето 
проучване,честотата му е значително по-ниска (42,9%) от установената 
(69%) от Aring и съавт. (2007). 

На базата на многофакторния регресионен анализ установихме, че 
определящи фактори за каквато и да е офталмологична патология са 
наличието на ДЦП и по-малката гестационна възраст (p > 0,001; F = 6,95). 
Определящото значение на малката гестационна възраст за нарушения в 
офталмологичния статус е обяснимо предвид големия брой недоносени 
деца с постхеморагична хидроцефалия в проучването и е в унисон с 
резултатите на Anderson и съавт. (2006) и Person и съавт. (2007). 
Едновременно с ниската гестационна възраст доказахме и статистически 
значима корелация между очна патология и ниско тегло при раждане (p < 
0,01; r = 0,247), аналогично на резултатите на Boynton (1986) и Akisola и 
съавт. (2011). 

Установихме статистически значима зависимост между оптична 
атрофия и ретинопатия на недоносеното (p < 0,001; r = 0,409), която не е 
описана в литературата. Anderson и съавт. (2006) съобщават в техните 
резултати за 9 деца с ретинопатия на недоносеното без да обсъждат този 
факт. Ние обясняваме връзката на оптична атрофия с ретинопатия на 
недоносеното чрез веригата недоносеност – постхеморагична 
хидроцефалия – увеличено ИКН – оптична атрофия. 

Нашите резултати доказват неблагоприятната роля на 
постеморагичната хидроцефалия за наличието на всички изследвани 
зрителни абнормности (p < 0,05; r = 0,280), аналогично на резултатите на 
Boynton (1986) и Akisola и съавт. (2011). Доказваме и, че противно на 
децата с постхеморагична хидроцефалия, тези с хидроцефалия с ММЦ 
имат най-нисък процент на зрителни абнормности (25%) в сравнение с 
децата от другите етиологични групи, потвърждавайки наблюдението на 
Anderson и съавт. (2006) и Person и съавт. (2007). 

Нашите данни за по-висока честота на зрителни нарушения при 
шънтирани деца с ДЦП (73,3 %; p < 001; r = 0,365), изоставане в НПР (60%; 
p < 0,05; r = 0,293) и епилепсия (73,3%; p < 0,05; r = 0,210) са в 
съответствие с тези на Anderson и съавт. (2006) и се обясняват с високата 
честота на зрителни коморбидности при недоносени и на ролята на 
мозъчните лезии за някои от зрителните нарушения. 

Ние установяваме необсъждана в литературата статистически значима 
корелация между страбизъм и брадикардия (p < 0,05; r = 0,248) и 
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страбизъм и брадипнея (p < 0,05; r = 0,286), при диагностициране на 
хидроцефалия, която обяснаваме с ефекта на повишено ИКН. Този ефект е 
описан от Anderson и съавт. (2006) и Heinsbergen и съавт. (2002), които 
намират зависимост между повишено ИКН и намалено зрение на 
шънтирани пациенти. 

Намерихме необсъждани в достъпната ни литература статистически 
значими корелации между функционален статус, изследван чрез FSS и 
зрителните нарушения (p < 0,01; r = 0,284), както и между качество на 
живот-общо и зрителни абнормности p < 0,05; r = 0,252). Наличието на 
зрителни абнормности влошава функционалния статус на шънтирани 
пациенти, нарушава достъпа им до информация, социалната им 
интеграция, свободното им движение и влошава качеството им на живот. 
На базата на анализа на получените резултати, считаме че шънтираните 
деца са застрашени от нарушения в офталмологичния статус, налагащи 
проследяване и своевременно лечение. 

Задача № 5.4. Промени в слуха при пациенти с шънтирана 
хидроцефалия 

Чрез МССЕП са изследвани 50 деца, а 20 са изследвани чрез 
аудиометрия. В изследваната група нарушение на слуха се установи общо 
при 17 пациента (24,3%). От тях 10 (14,3%) не чуват с двете уши, а 7 
пациента (10%) – с едно ухо (Фиг. 28). При всички 17 пациента 
регистрирахмe различно по тежест невросензорно нарушение на слуха, 
което е в унисон с публикуваните от Sammons и съавт. (2009) Spirakis и 
Hurley (2003). 

 
Фигура 28. Промени в слуха при шънтирани пациенти, изследвани чрез МССЕП 
или аудиограма (n = 70) 
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Установената от нас 24% честота на увреден слух е значително по-
ниска от литературната и най-близка до 38-те %, установени от Lopponen и 
съавт. (1989). Не можем да коментираме причината за намаления слух сред 
децата от нашата група, тъй като нямаме информация дали увредата на 
слуха е настъпила преди поставаяне на шънта и има ли подобрение на 
слуха след извършеното шънтиране, тъй като нито едно от децата не е 
провеждало предишно изследване на слух. 

Двустранната загуба на слух е доминираща при нашите пациенти, 
аналогично на резултатите на Lopponen и съавт. (1989) и Ducati и съавт. 
(1986). Това противоречи на резултатите на Spirakis и Hurley (2003) за 
100% намаление на слух ипсилатерално на поставения ЦНС катетър, 
поради което не потвърждаме описаната от тях връзка между намален слух 
и наличие на шънтиращ катетър. 

Множественият регресионен анализ изведе два фактора, определящи в 
най-голяма степен нарушенията в слуха при шънтирани пациенти: 
пневмонии и нарушения в дихателния ритъм (p < 0,001; F = 10,62). 
Корелацията между чести пневмонии и слухови нарушения не срещнахме 
в литературата. Вероятно белодробното възпаление при шънтирани 
пациенти се съчетава с възпаление на горни дихателни пътища и 
Евстахиева тръба, водещо до съпътстващи отити, предизвикали увреждане 
на слуха. Установената корелация на намален слух с брадипнея (p < 0,01; 
r = 0,320) или с нарушение в дихателния ритъм (р < 0,05; r = 0,337) при 
диагностициране на хидроцефалия подкрепя описаната от Kraus и съавт. 
(1984) роля на стволовата симптоматика за възникване на слухови 
нарушения. 

Чрез изследване корелациите между отделните показатели с оценката 
на слуха установихме и зависимост на постхеморагична хидроцефалия с 
намален слух (p < 0,05; r = 0,251), аналогично на Kraus и съавт. (1984) и 
Ducati и съавт. (1986). Повишената честота на нарушен слух при 
постхеморагична хидроцефалия обясянваме с по-силно изразения 
увреждащ ефект на повишеното ИКН върху слуховите проводни пътища. 
По-ниското тегло при раждане също корелира с повишена честота на 
намален слух при шънтирани пациенти p < 0,05; r = 0,286), което e 
обяснимо, имайки предвид повишения риск от постхеморагична 
хидроцефалия при деца родени с ниско тегло. 

Потвърждаваме логичната причинна връзка между намален слух, от 
една страна, и изоставане в НПР (p < 0,01, r = 0,370), нисък функционален 
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статус (p < 0,001; r = 0,549) и ниско качество на живот (p < 0,05; r = 0,290), 
от друга. Интересно е все пак, че от всички показатели за качество на 
живот най-засегнато е физическото здраве. Вероятно децата с шънтирана 
хидроцефалия и намален слух успяват да компенсират социалните 
ограничения. 

Резултатите ни показват, че слухът при шънтирани пациенти изисква 
целенасочено проследяване, особено при наличие на чести пневмонии и 
ОРЗ, както и и при стволова симптоматика, която е свързана най-често с 
повишено ИКН в хода на малфункция на шънтиращата система. 

Задача № 5.5. Честота и вид на епилепсия при пациенти с шънтирана 
хидроцефалия  

От изследваните 70 деца с епилепсия са 30 (42,9%). Парциални 
пристъпи с/без вторична генерализация е регистрирани при 13 (18,6%) от 
тях. Първично генерализирани пристъпи се доказаха при 17 деца (24,2%), 
от тях – 5 с епилептични спазми, от които 3 отговаряха на критериите за 
синдром на West. (фиг. 29). 

 
Фигура 29. Разпределение на пациенти по вид на епилептичните пристъпи (n = 70) 
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Епилептиформена активност бе установена при 24 деца (46%) – 14 с 
монофокална, 9 с мултифокална епилептиформена активност и 1 с 
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убедителни клинични данни за епилепсия до момента. Не бе установен 
случай с първично генерализирана епилептиформена активност, различна 
от хипсаритмия. Бавновълнова и дисритмична активност има при 6 деца 
(12%) – 4 с епилепсия и 2 без уточнена епилепсия. (фиг. 30). 

От синдром на West страдат 3 от децата. 

 
Фигура 30. Разпределение на пациенти по резултат от ЕЕГ изследване (n = 52) 
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катетър десностранна огнищна активност. (фиг. 31). ЕЕГ абнормностите 
установени в проучаването ни съвпадат с най-често описаните в 
литературата от Ines и Markand (1977), Noetzel и Blake (1992). Огнищни 
епилептиформени промени са най-честа ЕЕГ находка в нашето проучване, 
аналогично на ЕЕГ находката в проучването на Al – Sulaiman и Ismail 
(1998). За разлика от ипсилетаралната на имплантирания катетър огнищна 
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Установената в настоящото проучване честота на епилепсия от 42,9% 
при пациенти с шънтирана хидроцефалия съвпада с литературните данни 
за честота от 9 до 65%. Нашият резултат е най-близък до честотата, 
установена от Вladuw (34%) и Saukkonen и von Vendt (48%). 

На базата на множествения регресионен анализ установяваме,че 
определящи фактори за епилепсията са придобита хидроцефалия и 
изпискване при диагностициране на хидроцефалия (p < 0,001; F = 7,51). 

Установената от нас по-висока честота на епилепсия при деца с 
постинфекциозна хидроцефалия (83%) и на постхеморагичната 
хидроцефалия (53,6%), потвърждават резултатите на Heinsbergen и съавт. 
(2002) и Као и съавт. (2001) за повишена честота на епилепсия при 
придобита хидроцефалия (p < 0,05; r = 0,295). Децата с вродена 
хидроцефалия в нашето изследване имат по-ниска честота на епилепсия 
(30,8%), особено тези с хидроцефалия с ММЦ (12,5%), което е в синхрон с 
проучването на Klepper и съавт. (1998) и Heinsbergen и съавт. (2002). 

Откритата от нас статистически значима корелация между наличието 
на симптома изпискване при диагностициране на хидроцефалията и 
увеличената честота на последваща епилепсия (p < 0,01; r = 0,324) не е 
описана в литературата. Смятаме,че тази корелация е свързана с ролята на 
силно и остро повишеното ИКН като индикатор за по-значително мозъчно 
увреждане, водещо до епилепсия. Повишеното ИКН като причинен фактор 
за епилепсия се обсъжда от Bourgeois и съавт. (1999). 

Установихме статистически значима корелация между по-ниска 
гестационната възраст (p < 0,01; r = 0,242), по-ниско теглото при раждане 
(p < 0,01; r = 0,213) и по-ниска оценка по Apgar (p < 0,05; r = 0,287) с 
увеличена честота на епилепсия. С това потвърдихме резултатите на 
Fernell и съавт. (1988b) за повишен риск от епилепсия при недоносени деца 
с шънтирана хидроцефалия. 

Нашите данни за повишена честота на епилепсия при механични 
усложнения на шънтиращата система (p < 0,05; r = 0,289), потвърждават 
значението на шънт-малфункцията за възникване на епилепсия, отразена в 
проучвания на Hosking (1974), Faillace и Canady (1990). 

Резултатите от нашето изследване за коморбидност на епилепсията 
при шънтирана хидроцефалия и с ДЦП (p < 0,01; r = 0,345.) или изоставане 
в НПР (p < 0,001; r = 0,446) подкрепят тези на Lobrer и съавт. (1978) и 
Stelmann и съавт. (1986) за по-чести гърчове при пациенти с физическа или 
ментална ретардация. Нашите данни подкрепят тезата на Keene и 
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Ventureyra (1999) за водещата роля на енцефалопатията за възникване на 
епилепсия при шънтирани пациенти. 

В литературата не намерихме обсъждана връзката между епилепсията 
и отделните елементи на интелекта и поведението при шънтирани 
пациенти. Установихме статистически по-често наличие на 
хиперактивност при деца с епилепсия и шънтирана хидроцефалия (p < 
0,05; r = 0,268), което е установено при пациенти без хидроцефалия (Parisi 
et al. 2010, Torres et al. 2008). 

Установената от нас корелация между епилепсия при шънтирани 
пациенти и качество на живот при деца с хидроцефалия (НОQ и PedsQL) 
(p < 0,01; r = 0,367) потвържадава тезата на Kullкarni и съавт.(2011) за 
значението на епилепсията като фактор, влошаващ качество на живот на 
шънтирани пациенти. 

Данните ни за статистически значима корелация между епилепсия и 
функционален статус, изследван чрез FSS (p < 0,001; r = 0,298) подкрепят 
становището на Klepper и съавт. (1998), че лошият функционален статус 
при шънтирани деца е асоцииран с повишен риск от епилепсия. 

Задача № 6. Алгоритми за поведение при деца с шънтирана 
хидроцефалия 

6.1. Алгоритъм за поведение при усложнения на шънтиращата 
система 

В достъпната литература липсва добре структуриран алгоритъм за 
поведение при остро възникнали състояния като повръщане, главоболие, 
промяна в съзнанието или фебрилитет при пациенти с шънтирана 
хидроцефалия. На базата на литературни данни (Vinchon и съавт. 2012, 
Person и съавт. 2007) и опитът, придобит при работата върху дисертацията, 
предлагаме алгоритъм за поведение при тези остри усложнения (Фиг. 31). 
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Фигура 31. Алгоритъм за поведение при остро възникнало влошаване в 
здравословното състояние на деца с шънтирана хидроцефалия 

6.2. Алгоритъм за проследяване на здравния статус на деца с 
шънтирана хидроцефалия 

Проследяването на пациенти с шънтирана хидроцефалия е важно, за 
да се диагностицират навреме и третират правилно краткосрочните и 
дългосрочни усложнения. До момента не съществува добре разработена 
схема за проследяване на шънтирани пациенти. Болшинството от авторите 

42 



считат, че проследяването е ангажимент на невроохирурзите (Buxton аnd 
Punt 1998, Hockley et al. 1996). Други автори предлагат тези пациенти да 
бъдат наблюдавани от общопрактикуващ лекар или педиатър (Kimmings et 
al. 1996). Комплексността и рядкостта на заболяването обаче изисква по-
често проследяването на тези пациенти да се извършва от повече 
специалисти. С оглед детската възраст и характера на най-честите 
усложнения предлагаме модел на проследяване от мултидисциплинарен 
екип, включващ неврохирург, педиатър – невролог, психолог, 
физиотерапевт, ортопед, офталмолог, оториноларинголог, психолог и 
логопед, детски ендокринолог и нефролог. Периодичността на 
проследяване и вида на съответните изследвания се определя от наличните 
ресурси и конкретни нужди на пациента. 
 
 

 

Фигура 32. Алгоритъм за проследяване здравния статус на деца с шънтирана 
хидроцефалия  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потвърдихме, че най-честите дългосрочни усложнения са изоставане 
в нервно-психическото и интелектуално развитие (64,3%), ДЦП – (62,8%), 
нарушения в слуха (24,3%) и зрението (60%) и епилепсия (42,9%). 
Намерихме, че когницията е малко по-тежко засегната в сравнение с 
моториката при нашите пациенти, но все пак повече от една трета от 
изследваните деца са с нормално НПР. Над една трета са и децата без ДЦП 
или без зрителна абнормност; 58% от децата нямат епилептични 
припадъци, а тези с нормален слух са 75% от всички шънтирани пациенти.  

 
Фигура 33. Честота на дългосрочни последици при деца с шънтирана 
хидроцефалия (n = 70) 

Изхождайки от презумцията, че качество на живот, функционален 
статус и смъртен изход са обобщаващи критерии, определящи крайния 
изход на шънтирани пациенти, изведохме първите пет фактора, показали 
най-силна корелационна зависимост за всеки от тези три основни критерия 
(табл. 1). Установихме,че абнормният белодробен статус при поне една 
хоспитализация и анамнезата за чести пневмонии се оказват свързани с 
неблагоприяген изход и по трите обобщаващи критерия – качество на 
живот, функционален статус и смърт. Силата на тяхната корелация и, 
съответно, тяхната относителна тежест при определянето на изхода, обаче 
са относително ниски. Изоставане в НПР или интелектуално развитие и 
наличие на ДЦП са оказват с най-висока сила на корелация, която е 
достоверна за два от критериите – качество на живот и функционален 

ДЦП 
Изоставане в НПР 

Зрителна 
патология Намален слух  

Епилепсия 

62,8 64,3 
60 

24,3 
42,9 

% 
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статус. Останалите фактори са свързани достоверно с един от критериите 
за изход.  

Таблица 1. Фактори, за които е установена най-силна корелация с трите 
обобщаващи критерия за изход 

Сила на 
корелацията (R2) 

Качество на живот 
(R2) 

Функционален 
статус (R2) 

Смъртен изход (R2) 

Голяма  
(0.71 – 0.90)  

1. Изоставане в НПР 
(0,707) 

1. Изоставане в НПР 
(0,789) 

 

Значителна  
(0.51 – 0.70)  

 2. Нарушен слух – 
(0,522) 

3. ДЦП (0,505) 

 

Умерена  
(0.31 – 0.50)  

2. Епилепсия (0,367) 

3. Абнормен 
белодробен статус 
(0,328) 

4. ДЦП (0,319) 

5. Чести пневмонии 
(0,301) 

4. Абнормен 
белодробен статус 
(0,433) 

5. Чести пневмонии 
(0,401) 

1. Абнормен 
сърдечен статус 
(0,488) 

2. Инфекциозни 
усложнения (0,413) 

3. Чести пневмонии 
(0,363) 

4. Възраст на 
шънтиране над 1 м 
(0,377) 

5. Абнормен 
белодробен статус 
(0,344) 

Слаба (0.01 – 0.30)     

На базата на оценките за функционален статус и качество на живот 
установихме, че в задоволително състояние са 85,3% (n = 59), а от тях с 
добро качество на живот (над 0,61) са почти половината – 42,8% (n = 30) 
(фиг. 35). Тези данни предоставят основания за оптимизъм, тъй като 
въпреки многобройните и чести усложнения две трети от пациентите имат 
задоволителен функционален статус и половината от тях успяват да 
поддържат добро качестно на живот. Прогнозата все още е лоша (тежка 
инвалидност или смърт) за една трета от шънтираните пациенти.  
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Фигура 35. Изход на шънтирани пациенти (n = 93)  

Настоящата дисертация доказва голямата вариабилност на изхода на 
шънтираната хидроцефалия (от смърт до почти пълно здраве), както и 
зависимостта на изхода от модифицируеми чрез медицински дейности 
фактори. Тези резултати на дисертацията са основа за преосмисляне на 
поведението ни относно навременната диагностика и шънтиране на 
хидроцефалията, познаването на острите усложнения на шънтовата 
система с цел превенция на тежки и невъзвратими последици за здравето 
на шънтирани пациенти. В този смисъл предложеният от нас алгоритъм за 
поведение при остро настъпило влошаване в състоянието на шънтирани 
пациенти има своето място. Високият процент на дългосрочни усложнения 
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налага ранната им превенция и своевременно лечение в хода на 
мултидисциплинарно наблюдение. Предложеният от нас алгоритъм за 
проследяване би подобрил цялостното развитие на тези деца, в бъдещето 
на които е вложен не само финансов ресурс, но и усилията и надеждите на 
техните родители и лекуващи лекари. 
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ИЗВОДИ 

1. Вродената хидроцефалия e по-честа от придобитата като причина за 
поставяне на шънтираща система при деца до една годишна възраст (57% 
вродена, 43% придобита).  

2. Придобитата хидроцефалия в 90% е постхеморагична и е най-
честата причина за поставяне на шънт при недоносени деца, което най-
често се извършва до края на първия месец от живота.  

3. Повече от половината усложнения на шънтиращата система са 
механични (обструкция на вентрикуларен катетър, клапа и абдоминален 
катетър, дисконекция, миграция на катетър и ИВК), следвани според 
честотата на изява от функционалните и инфекциозните усложнения  

4. Инфекциозните усложнения се асоциират с най-висока честота на 
траен моторен дефицит (ДЦП) и носят най-висок риск от смъртен изход.  

5. Ревизиите на шънтиращата система са рисков фактор за шънтови 
усложнениия, изява на епилепсия и нарушаване на интелекта, паметта и 
вниманието. 

6. Постхеморагичната етиология на хидроцефалията е свързана с по-
лошо моторно и НПР, повишена честота на зрителни и слухови нарушения 
и епилепсия, а хидроцефалия с ММЦ – с по-лошо моторно развитие. 
Относителна по-добра е прогнозата при изолирана акведуктна стеноза. 

7. Преживяемостта на пациенти с шънтирана хидроцефалия е по-
ниска при по-късна възраст на шънтиране (след 1 мес. в.), неавтоматична 
шънтиращата система, наличието на инфекциозни усложнения, наличието 
на ММЦ и вялопаретичен синдром, на ментална ретардация, чести 
пневмонии и/или отклонения в соматичния статус (белодробен и сърдечен). 

8. Малката гестационна възраст и ниското неонатално тегло, както и 
неврологична патология в неонаталния период повишават честота на ДЦП 
и зрителни нарушения при пациенти с шънтирана хидроцефалия, докато 
стволовата симптоматика (брадикардия, брадипнея, изпискване) при 
диагностициране на хидроцефалията е асоциирана по-висока честота на 
слухов дефицит или епилепсия в бъдеще. 
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ПРИНОСИ 

С оригинален характер 

1. Предоставени са актуални за страната данни за качество на живот и 
функционален статус на деца с шънтирана хидроцефалия. 

2. Предлага се алгоритъм за поведение при усложнения и 
проследяване на деца шънтирана хидроцефалия  

С потвърдителен характер 

1. Потвърждаваме неблагоприятната прогностичната роля на ниската 
гестационна възраст, ниското тегло при раждане, постхеморагичната и 
постинфекциозна етиология на хидроцефалията, честите ревизии на 
шънтиращата система и инфекциозни усложнения.  

2. Потвърждаваме по-лошата прогноза на пациенти с хидроцефалия с 
ММЦ относно моторно им развитие, както и по-високия им риск от смърт.  

Методологични приноси 

1. За първи път в достъпната литуратура тестът за функционален 
статус FSS се прилага системно при деца с шънтирана хидроцефалия. 

2. За първи път в България се прилагат тестовите методики FSS и 
HOQ. 
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