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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
Спонтанен спондилодисцит – СС 

Туберкулозен спондилодисцит – ТС 

Епидурален абсцес – ЕА 

Паравертебрален абсцес – ПА 

С-реактивен протеин – CRP 

Скорост на утаяване на еритроцитите – СУЕ 

Компютър томография – КТ 

Магнитно резонансна томография – МРТ 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Лечението и прогнозата на гръбначно-мозъчните инфекции еволюира 

значително през последните години. Бурният напредък в образно 

диагностичните методи, фармацевтичната индустрия и хирургичните 

технологии променя коренно възможностите за лечение на спиналните 

инфекции. Използването на МРТ позволява по-ранното откриване на 

заболяването, както и прецизирането на засегнатите структури. 

Ефективната антибиотична терапия дава възможност както за 

консервативно лечение, така и за значително по-агресивно хирургично 

поведение. Новите хирургични техники и инструментации намаляват 

значително асоциираната с тези заболявания морбидност. Въпреки всичко, 

смъртността вследствие на спинални инфекции, остава значителна. 

В днешно време се наблюдава и известно увеличение на заболяването, 

което се свързва със застаряване на населението и нарастващата 

резистентност на редица микроорганизми към съвременните антибиотични 

препарати. 

В съвременния свят спиналните инфекции причиняват немалка 

инвалидност, която е световен здравен и социален проблем. Неговата 

актуалност и значимост се определя преди всичко от огромните 

икономически разходи за лечение и медицински грижи. Нерядко, въпреки 

положените усилия от лекарите и обществото, крайните резултати не 

винаги са задоволителни. 

Днес е несъмнено, че за успешното справяне със спиналните 

инфекции е необходим мултидисциплинарен подход с участие на 

общопрактикуващи лекари, специалисти по спешна медицина, образна 

диагностика, невролози, инфекционисти, спинални хирурзи и 

рехабилитатори. Техните общи усилия са в състояние да осигурят на 

пациентите оптимално функционално и неврологично възстановяване, 

безболезненост, стабилност на засегнатите гръбначни сегменти, социална 

и психологична рехабилитация и впоследствие добро качество на живот. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

ЦЕЛ 

Да се оценят епидемиологичните, етиологичните и рисковите 

фактори, клиничните и неврообразните аспекти на спонтанните 

спондилодисцити, и възможностите на хирургичното лечение за по-

бързото възстановяване на пациентите и максимално запазване качеството 

им на живот. 
 

ЗАДАЧИ 

1.  Да се установят динамичните тенденции в епидемиологията на 

пациентите със спондилодисцити. 

2. Да се преценят рисковите фактори за възникване на СС, с оглед на 

евентуална превенция на заболяването. 

3. Да се установят най-честите етиологични причинители на СС, 

както и връзката им с някой рискови фактори. 

4. Да се анализират и опишат типичните неврообразни находки при 

спонтанните инфекциозни спондилодисцити. 

5. Да се потърси евентуална корелация между клиниката, 

лабораторните резултати и неврообразните находки, за точната 

диагноза. 

6. Да се анализират и синтезират индикациите за оперативно лечение, 

както и прогнозата на постоперативните резултати. 

7. Да се анализират постоперативните резултати от хирургичното 

лечение на спонтанния спондилодисцит, за да се прецизира 

оптималната хирургична интервенция. 

8. Да се изгради алгоритъм на поведение за диагностика и лечение на 

пациентите със спонтанни спондилодисцити. 
 

ХИПОТЕЗИ: 

1. Използваните хирургични достъпи и съвременен хардуер дават 

отлични възможности за възстановяване на анатомичните 

отклонения, предизвикани от СС, като медикаментозното лечение 

се явява задължителна допълваща терапия. 

2. Прилаганите до момента хирургични методи се използват 

предимно като допълващи на медикаментозното лечение, поради 

ниската си ефективност и риск от рецидиви при лечението на 

пациенти със СС. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ 

 

1. КОНТИНГЕНТ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Проведено е ретроспективно и проспективно проучване на пациенти 

(случаи), лекувани и оперирани в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ 

„Свети Георги” ЕАД – Пловдив, по повод спонтанни спондилодисцити. 

Анализът обхваща десет годишен период между 2007 и 2017 год. и включва 

53 обхванати случая. При всеки един от тях е поставена неврообразна 

диагноза спонтанен спондилодисцит, подкрепена от серологично, 

хистологично и/или микробиологично изследване. Пациентите са подбрани 

по дефинирани включващи и изключващи критерии, както следва: 

 Включващи критерии: 

 Новооткрита спонтанно възникнала инфекция на прешленните 

тела и/или междупрешленни дискове (спондилодисцит) с 

позитивна находка при КТ и/или МРТ изследването, подкрепена 

от хистологичното и/или микробиологично изследване. 

 Изключващи критерии: 

 Претърпени хирургични интервенции или медицински 

манипулации в засегнатата област през последната 1 година.  

 

МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Предмет на настоящето изследване е проучване значението на 

терапевтичното поведение и по-специално обема и типа на оперативното 

лечение и изхода от него, както и ефекта му върху качеството на живот и 

намаляване интензитета на болката при пациенти със спонтанни 

спондилодисцити в следоперативния период. 

 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ  

Обект на изследването са пациенти, диагностицирани със спонтанни 

спондилодисцити, постъпили и лекувани в клиниката по неврохирургия 

към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив. 
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ЕДИНИЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

1. Логически единици – пациенти със СС, лекувани оперативно в 

клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД , гр. 

Пловдив. 

2. Техническите единици са подбраните от медицинската 

документация неврообразни изследвания, оперативни протоколи,  

хистопатологични и микробиологични резултати и данните от 

проведените контролни прегледи на първия месец след 

дехоспитализацията. 

 

ПРИЗНАЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

ФАКТОРИАЛНИ ПРИЗНАЦИ 

1. Социално – демографски признаци – пол, възраст. 

2. Клинични признаци –  неврологична симптоматика, преди и след 

лечението, времетраене от дебюта на заболяването до неговото 

диагностициране, рискови фактори, локализация и брой на 

засегнатите сегменти, видове оперативни интервенции с или без 

инструментация за реконструкция и стабилизиране на засегнатия 

сегмент. 

 

РЕЗУЛТАТИВНИ ПРИЗНАЦИ  

Получените стойности от използваните скали за оценка на 

функционалното състояние на болните, интензитета на болката, периферна 

мускулна сила, степен на инвалидност и миелопатия пред и 

следоперативно. 

 

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ 

1. ЛАБОРАТОРНИ ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

При всички пациенти е приложен параклинично – препоръчителен 

лабораторен минимум (левкоцити, СУЕ и CRP). 

 

2. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

Използвани са самостоятелно или в комбинация различни 

неврообразни средства. Такива са спондилографии във фасова и профилна 

проекция, миелография, КТ с или без контраст и МРТ. Посредством тези 

методи на образна диагностика се е целяло доказването на типичните за 
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спондилодисцитите промени на прешленните тела и междупрешленните 

дискове, наличие на паравертебрален и/или епидурален абсцес, 

локализацията и броя на лезиите.  

 

3. ХИСТОПАТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА 

В хода на оперативната интервенция е отделена тъкан за 

патоморфологично изследване и материал за микробиологично изследване. 

 

4.  ХИРУРГИЧНИ МЕТОДИ 

В нашата серия са оперирани всички пациенти, като са използвани 

задни и задно-латерални достъпи, каквито са ламинектомия, 

хемиламинектомия, едностранна или двустранна интерламинотомия, 

частична постеро-латерална корпоректомия. При 27 пациенти е използвана 

стабилизираща система и инструментация – при 22 болни на един етап и 

при 5 – на втори етап. 

 

МЕТОДИ НА КЛИНИЧНА ДИАГНОСТИКА И 

СЛЕДОПЕРАТИВНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ 

 

При определяне на общото състояние на пациентите, тежестта на 

неврологична увреда и възприятието за болка са използвани общоприети и 

широко използвани в практиката скали. Състоянието на болните по тези 

скали е определяно при хоспитализацията, при изписването, а при 

проследените случаи и на първия месец след дехоспитализацията. 

Използвани са: 

1. Denis pain scale за определяне на интензитета на болката (Табл. 1). 

Скалата на Denis за определяне на силата на болката е общоприета 

и намира широко приложение в съвременната литература. Тя е със 

значителна обективна стойност, тъй като освен субективното 

възприятие за интензитета на болката, отчита нуждата от прием на 

аналгетици и количеството им, а също така ограниченията в 

ежедневието и работоспособността на пациентите. 
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Табл. 1. Скала на Denis за сила на болката. 

Клас по 

Denis  
Степен на интензитета на болката 

Р1 Без болка 

Р2 Непостоянна слаба болка, която не налага прием на 

медикаменти 

Р3 Умерена болка налагаща прием на медикаменти при       

пристъп, която не ограничава работата и ежедневието 

Р4 Умерена до силна болка налагаща чест прием на медикаменти. 

Води до временна нетрудоспособност и значително 

ограничава ежедневието 

Р5 Постоянна силна болка, която води до инвалидизация и налага 

постоянен прием на медикаменти 

 

2. Скала на Frankel за определяне степента на медуларната 

неврологична увреда. Тази скала е добре позната и утвърдена в 

практиката, като има лесна приложимост и добра информативна 

стойност (Табл. 2). 

 

Табл. 2. Скала на Frankel за степен на неврологична увреда 

Клас по 

Frankel 
Неврологичен статус 

Клас А Пълна загуба на двигателна и сетивна функция                             

под нивото на увреда 

Клас В Пълна моторна и непълна сензорна увреда 

Клас С Тежка, но непълна моторна увреда и частична                        

сензорна такава 

Клас D Частична моторна и сензорна увреда 

Клас Е Нормална двигателна и сензорна функция 

 

3. Karnofsky performance scalе позволява пациентите да се стадират по 

тяхното функционално състояние. Тя е особено ценна за преценка на 

прогнозата на заболяването и сравняване на ефективността на 

осъщественото лечение при всеки пациент (Табл. 3). 
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Табл. 3. Скала за оценка на функционалния статус на пациентите  

по Karnofsky  

Обобщено състояние Точки  Конкретно състояние 

 100 Нормален статус, без 

оплаквания и данни за 

болестно състояние. 

Пациентът е в състояние да 

извършва обичайните си 

задължения и да работи, без да 

са  необходими грижи за него. 

90 Способност  да осъществява 

нормална активност. Налице 

са минимални признаци на 

болестно състояние 

 80 Възможна нормална активност 

с усилие. Налице са признаци 

на болестно състояние 

 70 Може да се грижи за себе си, 

но не може да изпълнява 

нормалната си активност или 

служебните си задължения. 

Пациентът е в състояние да 

работи, способен е да се грижи 

за себе си, но в различна степен 

се нуждае от грижите на 

близките си.  

60 Обичайно се нуждае от 

подкрепата на околните, но е в 

състояние да се грижи сам за 

повечето от личните си нужди 

 50 Необходима е постоянна 

подкрепа от страна на 

близките и често изисква 

намесата на медицински 

персонал 

 40 Инвалидизиран пациент, 

необходими са специални 

грижи и подкрепа. 

Пациентът не в състояние да се 

грижи за себе си, изисква се 

намесата на медицински 

персонал или приемане в 

болница, болестта прогресира 

бързо. 

30 Тежка инвалидност, 

необходимо е приемане в 

болница, въпреки че няма 

пряка смъртна опасност. 

 20 Тежко болен пациент. 

Необходими са болнично 

лечение и активни грижи. 

 10 Пациент в морибунден аспект. 

Прогресиращ процес, водещ 

до фатален изход. 

 0 Смърт  
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4. The Medical Research Council (MRC) е скала за оценка на 

мускулната сила при пациенти с периферна мускулна увреда (Табл. 

4). Тя е предназначена преди всичко за мускулите на ръцете, но 

може да се използва  с успех и за долните крайници. 
 

Табл. 4. Medical Research Council скала за оценка на периферната 

мускулна сила 

Scale for Muscle 

Strength 

Симптоматика 

0 Липса  на всякакво движение 

1 Наличие на мускулни потрепвания или 

фасцикулации 

2 Може да движи мускулите при елиминиране на 

гравитацията 

3 Намалени движения срещу гравитацията, при липса 

на съпротива от страна на лекаря 

4 Намалени движения, но може да ги извършва и при 

наличие на съпротива от страна на лекаря 

5 Нормални движения (при максимална съпротива) 

 

Табл. 5 . Модифицираната Rankin Scale за оценка степента на инвалидност 

Степен Симптоматика 

0 Липса на всякакви неврологични симптоми. 

1 Незначителна инвалидност. Пациентът е способен да 

изпълнява ежедневните си задължения, въпреки някои 

незначителни симптоми. 

2 Лека инвалидност. Пациентът може да се самообслужва без 

чужда помощ, но е неспособен да извършва предишната си 

активност. 

3 Умерена инвалидност. Пациентът се нуждае се от чужда 

помощ, но може да се движи самостоятелно. 

4 Значителна инвалидност. Пациентът не може да се 

самообслужва без чужда помощ и не може да ходи 

самостоятелно. 

5 Изразена инвалидност. Пациентът се нуждае се от постоянни                                           

медицински грижи и внимание, прикован е на легло. 

6 Смърт 
 

5. The Modified Rankin Scale (mRS) - позволява измерване на степента 

на инвалидност или зависимостта при изпълнение на ежедневните 

задължения на пациенти, страдащи от заболявания на централната и 

https://f1000.com/prime/search/evaluatedpubmed?query=Compston+A&queryField=exactAuthor&filterBy=EVALUATED_ARTICLES
https://f1000.com/prime/search/evaluatedpubmed?query=Compston+A&queryField=exactAuthor&filterBy=EVALUATED_ARTICLES
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периферна система. Скалата отчита състоянието на пациента от пълно 

здраве до смърт и е много подходяща за измерване на резултата от 

лечението и качеството на живот на пациентите (Табл. 5). 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

 Дескриптивни методи: 

 Вариационен анализ - при описание на количествени показатели. 

Резултатите са представени като средна аритметична и 

стандартно отклонение (mean ± SD). 

 Алтернативен анализ – за оценка на честотни разпределения при 

качествени величини и групирани данни. 

 Параметрични анализи – при нормално разпределени 

количествени величини:  

 t-критерий на Student (Independent sample t-test) за тестване на 

хипотези за наличие на статистически значимо различие между 

две независими извадки, представени с количествени, нормално 

разпределени показатели; 

 Дисперсионен анализ (one-way Anova) за тестване на хипотези за 

наличие на статистическо значимо различие на количествено 

измерими нормално разпределени показатели при повече от две 

групи. 

 Тест на Колмогоров-Смирнов  - за проверка на  нормалността. 

 Непараметрични анализи – за проверка на хипотези при 

ненормално разпределени количествени или ординални величини: 

 Тестът на Mann-Whitney - за съпоставка на променливи в две 

независими извадки с разпределение различно от нормалното. 

 Тест на Kruskal-Wallis –за съпоставка на променливи в повече от 

две независими извадки с разпределение различно от нормалното. 

За ниво на значимост на нулева хипотеза е прието р < 0.05 при 

доверителен интервал 95%. Различията са интерпретирани като значими 

(при р < 0.05), значими при високо ниво на достоверност (р < 0.01) и 

значими при много високо ниво на достоверност (при р < 0.001). 

 Графичен анализ – за нагледно представяне на резултатите е 

използван EXCEL for Windows 2010. 

 Софтуерни продукти – статистическата обработка на данните е 

извършена с помощта на SPSS v17.0. 
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РЕЗУЛТАТИ 
 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

За 10-те години, през които е проведено изследването, установената 

от нас честота на СС от 7 на 100000 пациенти, като тя е различна през 

първата и втора половина на периода. Честотата на заболяването през 

първия е 3,6 на 100000 и 10 на 100000 през втория. 

 

Табл. 6. Честота на болните със 

спондилодисцит за периода 2008 – 

2012 г. лекувани в УМБАЛ „Св. 

Георги“ ЕАД 

Лекувани 

пациенти 

Брой  % 

Общо болни в 

болницата 

361908 100,0 

Болни със 

спонтанен 

спондилодисцит 

 

13 

 

0,0036 

 

Табл. 7. Честота на болните със 

спондилодисцит за периода 2013 – 

2017 г. лекувани в УМБАЛ „Св. 

Георги“ ЕАД 

Лекувани 

пациенти 

Брой  % 

Общо болни в 

болницата 

389539 100,0 

Болни със 

спонтанен 

спондилодисцит 

 

40 

 

0,01 

 

 

Установените от нас резултати за разпределението по пол потвърждават 

малко по-високата честота на засягане на мъжкия пол – 1,32: 1 (Фиг.1).  

 

 
 

Фиг. 1. Разпределение на пациентите по пол 

 
Средната възраст на болните страдащи от СС е 57,62 ± 14,28 години,  

като най-младият пациент е на 21 години, а най-възрастния на 81 години. 

Прави впечатление, че средната възраст на жените е с 6 години по-висока 

от тази на мъжете. Заболяването при по-млада възраст при мъжете може да 

30; 57% 

23; 43% 
мъж 

жена 
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се обясни с по-несъобразения живот на последните. В нашата серия няма 

пациенти под 20 години, но трябва да се отбележи, че 2-ма от пациентите 

на 21 и 22 год. са мъже, а най-младите жени са на 32 и 39 години. 

 

ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ 

ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОНДИЛОДИСЦИТ 

Придружаващите заболявания при пациентите със СС в нашата серия 

са представени в Таблица 8. 

 

Табл. 8. Придружаващи заболявания при болните със спондилодисцит 
Придружаващи заболявания Брой % Valid % 

Няма придружаващи заболявания 

Захарен диабет 

 Захарен диабет и хипертония 

 Захарен диабет, хипертония и 

сърдечно страдание 

 Захарен диабет и друго 

заболяване 

7 

15 
 5 

 

 5 

 5 

13,2 

28,3 

 33,3 

 

 33,3 

 33,3 

13,2 

28,3 

 33,3 

 

 33,3 

 33,3 

Артериална хипертония 

 Само артериална хипертония 

 Артериална хипертония с 

други сърдечни и белодробни 

заболявания 

 Артериална хипертония и 

анемия 

12 

 2 

 

 7 

 3 

22,6 

 16,7 

 

 58,3 

 25,0 

22,6 

 16,7 

 

 58,3 

 25,0 

Тетралогия на Фало и хронична 

белодробна недостатъчност 
 

1 

 

1,9 

 

1,9 

Прекарани неопластични 

заболявания 
3 5,7 5,7 

Тромбофлебит 1 1,9 1,9 

Възпалителни заболявания 4 7,5 7,5 

Токсичен хепатит и цироза 2 3,8 3,8 

Наркомания  3 5,7 5,7 

Туберкулоза  5 9,4 9,4 

Общо  53 100,0 100,0 

Само при 7 (13,2%) болни няма съпътстващи заболявания, като 

средната им възраст е 40,285 ± 16,347 CI 95% (25,166 – 55,405), най-

младият е на 21 г., а най-възрастният на 65 год. Артериалната хипертония е 

най-често срещаното придружаващо заболяване, самостоятелно или в 

комбинация с други сърдечни или белодробни заболявания. Захарният 
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диабет е второто по честота придружаващо заболяване и се наблюдава при 

15 болни (28,3%). При всички случаи е асоциирано с други заболявания, 

като в 2/3 от случаите това е артериална хипертония, с или без друго 

сърдечно страдание. Други по-често срещани съпътстващи заболявания са 

туберкулоза - 5-ма пациенти (9,4%) и възпалителни заболявания - 4-ма 

(7,5%), прекарани неопластични заболявания и наркомания по 3 случая 

(5,7%), тромбофлебит и чернодробно заболяване – по 2-ма болни (3,8%). 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СПОНТАННИЯ СПОНДИЛОДИСЦИТ 

СС може да засегне всички гръбначни отдели, но най-често се 

наблюдава в лумбалната и гръдната област (Табл. 9). При един пациент 

заболяването бе локализирано в два отдела (гръден – Th11–Th12 и лумбален – 

L4–L5), но клиничната картина се определяше от лумбалната локализация. 

Три случая (60%) на ТС са локализирани в торакалната област, а 

останалите два (40%) – в лумбалния дял на гръбначния стълб. 

 

Табл. 9. Локализация на спондилодисцита 

Локализация Брой % Valid % 

Шийна област 2 3,7 3,7 

Торакална област 17 31,5 31,5 

Торако - лумбална област 2 3,7 3,7 

Лумбална област 28 50,8 51,8 

Лумбо - сакрална област 5 9,3 9,3 

Общо 54 100,0 100,0 

*    Един пациент е със спондилодисцит на ниво Th11-Th12 и L4-L5 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Изолирането на микробиологичния причинител на СС е от особена 

важност за антибиотичната терапия. Вземането на кръвна култура е едно 

от първите диагностични мероприятия при съмнение за СС, но при всички 

пациенти в нашата серия, с изключение на 5-ма, изследването бе 

негативно. Всички наши пациенти са лекувани оперативно, поради което 

материал за микробиологично и хистологично изследване е вземан по 

открит способ. Установените микроорганизми са представени на Таблица 

10. Нашето изследване подобно на повечето публикации установява най-

голяма честота на Staphylococcus aureus и на Coagulase-negative 
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staphylococci – в 64% от изолираните микроорганизми. Останалите 

установени причинители на инфекцията също не са рядкост, с изключение 

на Candida famata, която бе изолирана при един пациент и е изключително 

рядък патоген за възникване на спондилодисцит. Прави впечатление и 

високия процент на негативно микробиологично изследване, който е близо 

51%. ТС в нашата серия се наблюдава при 5 болни (9,4%) – 3-ма мъже и 

две жени на възраст 21, 36, 66, 63 и 69 години. 

 

Табл. 10. Установен микробиологичен причинител при пациентите 

Микробиологичен причинител Брой % Valid % 

Не се изолира 27 50,9 50,9 

Staphylococcus aureus 12 22,7 22,7 

Coagulase-negative staphylococci 4 7,5 7,5 

Escherichia coli 2 3,8 3,8 

Pseudomonas aeruginosa 2 3,8 3,8 

Candida famata. 1 1,9 1,9 

Mycobacterium tuberculosis 5 9,4 9,4 

Общо 53 100,0 100,0 

 

КЛИНИЧНА КАРТИНА 

СС винаги започва с лумбалгия или вертебралгия, в зависимост от 

локализацията си. Тези оплаквания имат различна продължителност, която 

се определя от вирулентността на инфекциозния причинител, имунния 

статус на пациентите и наличието на различни рискови фактори. В 

определен период от развитието на заболяването към лумбалгията/ 

вертебралгията се прибавят радикулалгия и/или радикулопатия по хода на 

засегнатите нервни коренчета (Табл.11). 

По анамнестични данни само при 14 пациенти (26,4%) са били 

налични фебрилни състояния > 38 градуса, с различна продължителност, в 

периода след започване на заболяването (Табл. 12). 
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Табл. 11. Дебют на заболяването при  пациентите 

Клинична картина Брой  % Valid % 

Лумбалгия / вертебралгия    

Не 

Да 

Общо 

40 

13 

53 

75,5 

24,5 

100,0 

75,5 

24,5 

100,0 

Лумбалгия/ вертебралгия + 

радикулалгия 

   

Не 

Да 

Общо 

24 

29 

53 

45,3 

54,7 

100,0 

45,3 

54,7 

100,0 

Лумбалгия/вертебралгия + 

радикулопатия 

   

Не 

Да 

Общо 

42 

11 

53 

79,2 

20,8 

100,0 

79,2 

20,8 

100,0 

 

Табл. 12. Разпределение на пациентите с фебрилни състояния > 38 градуса 

Фебрилни състояния> 38 градуса Брой % Valid % 

Няма 39 73,6 73,6 

Има 14 26,4 26,4 

Общо 53 100,0 100,0 

 

При поставяне на диагнозата клиничните картини на пациентите 

варират в широки граници - от единствено вертебрален синдром, 

лумбалгия/вертебралгия + радикулалгия/радикулопатия при засягане на 

сетивни гръбначно-мозъчни коренчета, лумбалгия/вертебралгия + пареза/ 

плегия при компресия на моторни гръбначно-мозъчни коренчета (Табл. 

13). В случаите на изразена медианно разположена компресия в 

лумбалния, шийния и гръден отдели на гръбначния стълб се развиват 

синдроми на компресия на cauda equina или на medulla spinalis, които се 

срещат при 26 от нашите пациенти (Табл. 14). При 19 от тях към клиниката 

се добавя и нарушeние на тазово-резервоарните функции (Табл.15). 
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Табл.13. Клинична картина при приемането на една част от пациентите 

Клинична картина Брой % Valid % 

Вертебрален синдром    

Не 

Да 

Общо 

50 

3 

53 

94,3 

5,7 

100.0 

94,3 

5,7 

100,0 

Вертебрален синдром + 

радикулалгия/радикулопатия 

   

Не 

Да  

Общо 

36 

17 

53 

68 

32 

100,0 

68 

32 

100,0 

Вертебрален синдром + пареза/плегия на 

нервно коренче 

   

Не  

Да  

Общо 

46 

7 

53 

86,8 

13,2 

100,0 

86,8 

13,2 

100,0 

 

Табл. 14. Брой пациенти, при които при приемането е установен синдром  

на cauda equinа или централна пареза/плегия 

Показател Брой % Valid % 

Няма 27 50,9 50,9 

Синдром на cauda equina 10 18,9 18,9 

Долна парапареза 8 15,1 15,1 

Долна параплегия 6 11,3 11,3 

Квадрипареза 1 1,9 1,9 

Квадриплегия 1 1,9 1,9 

Общо 53 100,0 100,0 

 

Табл.15. Брой болни, при които при приемането е установено нарушение 

натазово-резервоарните функции 

Нарушение на тазово-резервоарните 

функции 
Брой % Valid % 

Няма 34 64,2 64,2 

Има 19 35,8 35,8 

Общо 53 100,0 100,0 
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 За определяне на общото състояние на пациентите при приемането, 

използвахме скалата на Karnofsky. По-голямата част от пациентите (60,4%) 

бяха в добър функционален статус, който все пак налага необходимост от 

грижи от близките, а останалите (39,6%) не бяха в състояние  да се грижат 

за себе си. (Табл. 16). 

Силата на болковия синдром при болните от нашата серия оценявахме 

по скалата на Denis. При приемането в клиниката пациентите със СС са с 

различен интензитет на болка, която при 71,7% от тях изисква прием на 

медикаменти, инвалидизира ги и ограничава качеството им на живот. При 

3-ма (5,7%) болката предизвиква изразена инвализизция (Табл.17). 

Оценяването на степента на инвалидност при приемането на 

пациентите осъществихме чрез Modified Rankin Scale (mRS). Заболяването 

бе довело до значителна и изразена инвалидизация при 32-ма от тях 

(60,4%) (Табл.18). 

 

Табл. 16. Функционалния статус на пациентите при приемането 

Функционален статус по Кarnofsky Брой % Valid % 

От 50 – 70 точки 

Пациентът е в състояние да работи, способен е                  

да се грижи за себе си, но в различна степен                  

се нуждае от грижите на близките си. 

32 60,4 60,4 

От 30 – 40 точки 

Пациентът не в състояние да се грижи за себе 

си, изисква се намесата на медицински 

персонал или приемане в болница, болестта 

прогресира бързо.  

21 39,6 39,6 

Общо 53 100,0 100,0 

 

Табл. 17. Сила на болката при приемането на пациентите по скалата 

 на Denis 

Клас по Denis pain scale Брой % Valid % 

Р 1 - - - 

P 2 2 3,8 3,8 

P 3 10 18,9 18,9 

P 4 38 71,7 71,7 

P 5 3 5,7 5,7 

Общо 53 100,0 100,0 
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Табл. 18. Степен на инвалидност на пациентите при приемането  

Степен  Брой % Valid % 

Незначителна инвалидност 1 1,9 1,9 

Лека инвалидност 10 18,9 18,9 

Умерена инвалидност 10 18,9 18,9 

Значителна инвалидност 20 37,7 37,7 

Изразена инвалидност 12 22,6 22,6 

Общо 53 100,0 100,0 

 

При пациентите, при които бе налице намаление на периферната 

мускулна сила (компресия на гръбначно-мозъчно/и коренче/та или cauda 

equina), за оценяване на тежестта на увредата използвахме Medical 

Research Council (MRC) Scale for Muscle Strength. Такива в нашата серия се 

оказаха 35 болни (66%). При 17 от тях (48,6%) нямаше нарушение на 

двигателната дейност. При останалите 18 (51,4%) бяха налице намалени в 

различна степен движенията на определени мускули (Табл. 19).  

 

Табл.19. Оценка на периферната мускулна сила при приемането на 

пациентите  

Оценка на мускулната сила 

Брой % 

Valid 

% 

0 – Липса на всякакво движение - - - 

1 – Наличие на мускулни потрепвания или 

фасцикулации 
2 5,7 5,7 

2 – Движи мускулите при елиминиране на 

гравитацията 
1 2,9 2,9 

3 – Намалени движения срещу гравитацията, при 

липса на съпротива от страна на лекаря 
13 37,1 37,1 

4 – Намалени движения, но може да ги извършва и 

при наличие на съпротива от страна на лекаря 
2 5,7 5,7 

5 – Нормални движения (при максимална съпротива) 17 48,6 48,6 

     Общо 35 100,0 100,0 

 

При останалите 18 пациенти бе установено засягане на централния 

двигателен неврон, вследствие на компресия на гръбначния мозък. 

Степента на миелопатията оценявахме по общоприетата скала на Frankel 

(Табл. 20). 
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Табл. 20.  Степен на миелопатията при приемането на пациентите                                             

Степен по скалата на Frankel Брой % Valid % 

A - Пълен неврологичен дефицит   3 16,7 16,7 

B - Единствено запазена сетивност 4 22,2 22,2 

C - Запазена известна двигателна дейност 3 16,7 16,7 

D - Запазена моторна функция 5 27,7 27,7 

E - Нормална двигателна дейност 3 16,7 16,7 

      Oбщо 18 100,0 100,0 

 

Промените в кръвните показатели са важен елемент и начално 

диагностично изследване при пациенти със СС, като тук се включват  броя 

на левкоцитите, СУЕ и CRP. При повечето пациенти броят на левкоцитите 

е в норма или леко повишен, докато СУЕ е в норма само при 4-ма болни, а 

CRP - само при един, като и двата последни показателя са значително 

повишени (Табл. 21) 

 

Табл. 21. Кръвни показатели при пациентите със спонтанни 

спондилодисцити 

Показател Брой Minimum Maximum Mean Std. deviation р 

Левкоцити 53 4,5 x 10
9
 25,1 x 10

9
 12,95 x 10

9
 4,80 x 10

9
 0,0525 

СУЕ 53 10 mm/h 120 mm/h 73,93mm/h 30,524 mm/h 0,0270 

CRP 53 6 mg/l 267 mg/l 91,66 mg/l 59,623 mg/l < 0.0001 

 

ДИАГНОСТИКА НА СПОНТАННИТЕ СПОНДИЛОДИСЦИТИ 

Диагностицирането на СС в днешно време е немислимо без 

използване на неврообразни средства. В нашето изследване ние сме 

използвали поотделно или заедно спондилография, КТ и МРТ. В ранните 

етапи на заболяването (от 2 до 3 седмици) единствено сме визуализирали 

снижение на диска и размазване на контура на крайната плочка на 

първоначално засегнатия прешлен. При напредване на заболяването (от 4 

до 8 седмици) спондилографията е в състояние да визуализира размазване 

на контурите и на противоположната крайна плочка, както и компресия на 

засегнатия прешлен (Фиг. 2 А). 

 КТ позволява, много по-рано и по-отчетливо от спондилографията, да 

се визуализират промените на интервертебралните дискове и телата на 

прешлените. Костните промени включват промени на интервертебралния 

диск, деструкция на крайните плочки, намаление на костната плътност, 

остеолитични зони, костна ерозия, или костни секвестри (Фиг. 2 Б и В). КТ 
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има предимството да идентифицира костни деструкции, както и наличен 

паравертeбрален абсцес, но трудно може да визуализира неголям 

епидурален абсцес  (Фиг. 3 В и Фиг. 4). 

 

 
Фиг. 2 Пациент със СС на ниво L2–L3 (90 дни след началото на заболяването) 

А/ Спондилография – разрушаване на долната на L2 и горната на L3 крайни 

плочки; (стрелка); Б и В/ КТ сагитална и 3D реконструкции – отчетливо 

потвърждение на спондилографските находки (стрелки) 
 

 
Фиг. 3.  Пациент със СС на ниво L2–L3, ВСЕА и ПА (60 дни след началото на 

заболяването). А/ Аксиална КТ на ниво L2–L3 показва наличие на 

паравертебрална колекция (черно-бели стрелки); Б/ КТ (сагитална 

реконструкция) визуализира не голяма лезия в тялото на L3 прешлен В/ КТ 

(коронална реконструкция) визуализира ПА (черно-бяла стрелка) и абсцес по 

протежение на psoas major в ляво (бяла стрелка); Г/ 3D сагитална 

реконструкция. 
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Фиг. 4. Пациент със СС и ЕА на ниво L5–S1. (22 след началото на заболяването) 

А и Б/ Спондилография (фас и профил) – стеснение на L5–S1 междушрешленен 

диск (бели стрелки); В/ КТ аксиална проекция на ниво L5 –S1 – пролабс на 

nucleus pulposus (стрелка); Г и Д/ МРТ Т2 сагитална и аксиална проекция – 

визуализира се добре епидуралната гнойна колекция (черно-бели стрелки); 
 

 
Фиг. 5. Пациент със СС и ЕА на ниво Th9–Th10. (60 дни след дебюта на 

заболяването).  А/ МРТ Т1 показва намален сигнал от прешленните тела на 

Th9 и Th10, размазване на долната крайна плочка на Th9 и горната на Th10 

(черно-бяла стрелка), визуализира се и хиподенсна лезия в епидуралното 

пространство, компримираща medulla spinalis (бяла стрелка); Б/ MRT Т2 

визуализира увеличен сигнал от прешленните тела на Th9 и Th10 (черно-бяла 

стрелка) и от лезията в епидуралното прострнаство (бяла стрелка); В/ МРТ 

Т2 tirm - значитeлнo усилване на сигнала поради наличния оток в костното 

вещество на засегнатите прешленни тела (черно-бяла стрелка) и 

епидуралната лезия (бяла стрелка). 
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Днес МРТ се приема като златен стандарт в неврообразната 

диагностика на спондилодисцита, която притежава над 90% точност, 

специфичност и чувствителност. Това се дължи на нейните по-големи 

възможности при изобразяването на епидуралното пространство, medulla 

spinalis и другите мекотъканни структури. Характерните за 

спондилодисцитите МРТ промени се изразяват в намаление на сигнала от 

интервертебралния диск и прилежащите прешленни тела в Т1 секвенция, 

както и намаление до загуба на дефиницията на крайните плочки (Фиг. 5 А 

и Б). В Т2 секвенция се установява повишение интензитета на сигнала, 

поради наличието на оток на засегнатите структури. При използване на 

Turbo Inversion Recovery Magnitude (tirm) изображения сигналната разлика 

между нормалната и патологичната тъкан се увеличава значително и 

позволява по-ранно и по-категорично визуализиране на СЕА (Фиг. 5 В). 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

При всички пациенти, е проведено хирургично лечение. Целта на 

оперативното лечение е била постигане на декомпресия на невралните 

структури, премахване на некротичните тъкани и евакуиране на наличен 

епидурален или паравертебрален абсцес. При 32 болни (60,4%) 

оперативната интервенция е осъществена по спешност (в рамките на 24 

часа), поради изразен и бързо прогресиращ неврологичен дефицит. При 

останалите болни тя е извършена в планов порядък. Антибиотичната 

терапия е съобразявана с резултата от микробиологичните посявки, а 

когато те са стерилни е прилагана интравенозна апликация на комбинация 

от широкоспектърни антибиотици за 4 седмици, последван от орален 

прием за срок от най-малко 1 месец. 

При всички оперирани болни сме използвали заден оперативен 

достъп. При пациенти само с лумборадикулалгия е осъществяван 

дебридман и декомпресия на засегнатите коренчета и конската опашка 

посредством интерламинотомии на едно или повече нива (Табл. 22).  

В случаите с изразено стеснение на гръбначния канал и компресия на 

medulla spinalis или cauda equina или наличен ЕА, сме прилагали хеми- и 

ламинектомия. Тази интервенция сме осъществили при 29 пациенти 

(54,7%) В тези случаи за избягване на нестабилност на засегнатите 

сегменти осъществихме и задна педикуларна стабилизация при 20 

пациенти (69%), която бе отказана от останалите 9 пациенти (Фиг 6, Фиг 

7). 
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Табл. 22. Осъществени оперативни интервенции 

Вид оперативна интервенция Брой % Valid % 

Едностранна интерламинотомия  на едно 

нивo 

5 9,4 9,4 

Двустранна интерламинотомия на едно 

ниво 

10 18,9 18,9 

Интерламинотомия на две нива 2 3,8 3,8 

Интерламинотомия + стабилизация 4 7,5 7,5 

Хемиламинектомия 2 3,8 3,8 

Хемиламинектомия + стабилизация 1 1,9 1,9 

Ламинектомия 7 13,2 13,2 

Ламинектомия + стабилизация 19 35,8 35,8 

Само стабилизация 3 5,7 5,7 

Общо 53 100,0 100,0 

 

 

Фиг. 6. А/ Предоперативната МРТ Т2 сагитална проекция показава 

спондилодисцит на ниво Th12–L1 с изразена деструкция на Th12; Б/ 

Следоперативната КТ (сагитална реконструкция на костен прозорец) 

визуализира задна педикуларна стабилизация Th10-Th11-L2-L3 с добра 

алиенация, реконструкция и стабилизация; В/ 3D сагитална реконструкция. 
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Фиг. 7. Пациент с ТС на ниво Th11–Th12, ПА и ЕА. А/ Предоперативна 

сагитална МРТ Т2 разкрива тежка деструкция на засегнатите прешленни 

тела и компресия на медулата; Б/ Следоперативна КТ (сагитална 

реконструкция на костен прозорец) показва задна педикуларна дългосегментна 

стабилизация Th9–Th10–L1–L2; В и Г/ 3D Сагитална и коронална реконструкция. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО  

Продължителността на престоя в клиниката на изписаните болни е 

варирал от 8 до 96 дни {mean 29,30 ± 16,597 CI 95% (24,534 -34,078);            

р = 0,0707 Следопертивното състояние на болните оценявахме отново със 

скалите на Karnofsky, Modified Rankin Scale, Denis pain scale, Scale for 

Muscle Strength, Frankel scale, като ги сравнявахме с предоперативните им 

стойности (Табл.  23 – Табл.  27). 

 След лечението е налице съществено подобрение във функционалния 

статус. Пациентите, които са изисквали намеса на медицински персонал 

(30 – 40 т.) са били 21 (39,6%), а след лечението са само 3-ма (5,7%). Тези, 

които при приемането си са имали нужда от грижите на близките си (50 – 

70 т.) са били 32 (60,4%), а след лечението броят им е нарастнал на 42 

(79,2%) за сметка на необходимостта от медицински грижи. При 

приемането в клиниката няма пациенти, които могат да извършват 

обичайните си задължения, без да са необходими грижи за тях. 

Следоперативно такива са 4-ма болни (7,5%) (Табл. 23 и Фиг. 8). 
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Табл.23. Сравнение на функционалния статус на пациентите при 

приемането и след оперативното лечение по скалата на Karnofski 

Функционален 

статус 

Състояние преди 

операцията/брой 

болни 

% Състояние след 

операцията/брой 

болни 

% 

100 - - - - 

90 - - - - 

80 - - 4 7,5 

70 12 22,5 18 34,0 

60 9 17,0 15 28,3 

50 11 20,8 9 17,0 

40 10 18,9 2 3,8 

30 11 20,8 1 1,9 

20 - - - - 

10 - - - - 

0 -  4 7,5 

Общо 53 100,0 53 100,0 

 

 
Фиг. 8. Сравнение на функционалния статус на пациентите при приемането и 

след оперативното лечение по скалата на Karnofsky 

 

По отношение на степента на инвалидност се установява, че 

пациентите със значителна и изразена инвалидност от 32 (60,5%) са 

останали само 9 (17,1%). Пациентите с лека и незначителна инвалидност от 

11 (20,7%) преди лечението, следоперативно са нарастнали на 24 (45,2%) и 

един (1,9%) е с нормален неврологичен статус (Табл. 24 и Фиг. 9). 
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Табл. 24. Сравнение на степента на инвалидност на пациентите при 

приемането и след оперативното лечение според Modified Rankin Scale 

(mRS) 

Скала Състояние преди 

операцията/брой 

болни 

% Състояние след 

операцията/брой 

болни 

% 

0/6 - 0 1 1,9 

1/6 1 1,9 5 9,4 

2/6 10 18,8 19 35,8 

3/6 10 18,8 15 28,3 

4/6 20 37,7 7 13,3 

5/6 12 22,8 2 3,8 

6/6 - - 4 7,5 

Общо  53 100,0 53 100,0 

 

 
Фиг. 9. Сравнение на степента на инвалидност на пациентите при приемането 

и след оперативното лечение според Modified Rankin Scale  

 

След лечението се отчита значително намаление на болковия 

синдром, като 3-ма пациенти (5,7%) са без болка, нито един не е с 

инвалидизираща болка, а 41 пациенти (77,4%) са с умерена или 

непостоянна болка (Табл. 25 и Фиг. 10). 
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Табл. 25. Сравнение на степента на болката на пациентите при 

приемането и след оперативното лечение според Denis pain scale 

Клас по 

Denis 

Състояние преди 

операцията/брой 

болни 

% Състояние след 

операцията /брой 

болни 

% 

P 1/5 - - 3 5,7 

P 2/5 2 3,8 11 20,8 

P 3/5 10 18,8 30 56,6 

P 4/5 38 71,7 5 9,4 

P 5/5 3 5,7 - - 

Починали - - 4 7,5 

Общо 53 100,0 53 100,0 

 

 
Фиг. 10. Сравнение на степента на болката на пациентите при приемането и 

след оперативното лечение според  Denis pain scale 

 

От 35-та пациенти с периферна увреда са починали 2-ма. От 

изписаните 33-ма болни, с намалени движения, но с възможност за 

осъществяване им, при наличие на съпротива, както и с нормални 

движения са 28 (52,7%), докато предоперативно техния брой е бил 19 

(35,8%) (Табл. 26 и Фиг. 11). 
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Табл. 26. Сравнение на периферната мускулна сила при пациентите при 

приемането и след оперативното лечение според  Scale for Muscle Strength 

Клас пo 

MRS 

Състояние преди 

операцията/ брой 

болни 

% Състояние след 

операцията /брой 

болни 

% 

0/5 - - - - 

1/5 2 3,8 1 1,9 

2/5 1 1,9 1 1,9 

3,5 13 24,5 3 5,7 

4/5 2 3,8 11 20,7 

5/5 17 32 17 32 

Починали - - 2 3,8 

Общо  35 100,0 35 100,0 

 

 
Фиг. 11. Сравнение на периферната мускулна сила при пациентите при 

приемането и след оперативното лечение според  Scale for Muscle Strength 

 

При приемането в клиниката 18 пациенти са били с изразена в 

различна степен миелопатия. Двама от тях са починали. От останалите 16 

пациенти нито един не е с липса на двигателност и сетивност. Само 3-ма 

(16,7%) болни са останали в групи B и C (единствено запазена сетивност и 

нефункционални движения), като техния брой предоперативно е бил 7 

(38,9%) (Табл. 27 и Фиг. 12). 
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Табл. 27. Сравнение на степента на миелопатията при приемането на 

пациентите и след оперативното лечение според Frankel scale 

Степен по 

Франкел 

Състояние преди 

операцията/ брой 

болни 

% Състояние след 

операцията /брой 

болни 

% 

А 3 16,7 - - 

B 4 22,2 1 5,6 

C 3 16,7 2 11,1 

D 5 27,7 9 50 

Е 3 16,7 4 22,2 

Починали - - 2 11,1 

Общо 18 100,0 18 100,0 

 

 
Фиг. 12. Сравнение на степента на миелопатията при приемането на 

пациентите и след оперативното лечение според Frankel scale 
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ОБСЪЖДАНЕ 

 

Най-честата причина за възникване на СС е хематогенното 

дисеминиране от инфекциозно огнище в организма. За 10-те години, през 

които е проведено изследването, установената от нас честота на СС от 7 на 

100000 пациенти, като тя е различна през първата и втора половина на 

периода. Честотата на заболяването през първия е 3,6 на 100000 и 10 на 

100000 през втория. 

 СС могат да се срещнат при всяка възраст. Средната възраст за цялата 

група пациенти е 57,622 ± 14,279 CI 95% (53.683 – 61,562), като за мъжете 

тя е 55,466 ± 16,182  CI 95% (49,425 – 61,508) и малко по-висока за жените 

- 60,434 ±11,053 CI 95% (55,655 - 65,215). 

В своите проучвания Jensen et al. и Mylona et al. установяват, че при 

повечето пациенти е налице повече от едно съпътстващо страдание. В 

нашата серия честотата на захарния диабет е 28,3%, на неопластични 

заболявания – 5,7%, наркомания – 5,7%, чернодробни заболявания – 3,8%. 

Потърсената връзка между състоянието на пациентите с диабет и тези без 

диабет, като един от най-честите рискови фактори, не установи статически 

значима разлика. Пациентите, страдащи от захарен диабет със СС и 

епидурален абсцес са 7 (22,6%), докато за цялата група те са 28,3%. Това 

показва, че рисковите фактори (в частност захарния диабет) 

предразполагат за възникване на инфекцията, но не влияят на нейното 

протичане и клиничната симптоматика. Най-често съпътстващото 

страдание в нашата серия  е артериалната хипертония (41,5%) – 

самостоятелно и в комбинация с други сърдечни и/или белодробни 

заболявания. Въпреки, че в литературата не срещнахме подобно 

обяснение, ние си задаваме въпроса дали повишеното кръвно налягане не 

спомага за разпространението  на инфекциозния ембол.  

Спонтанните спондилодисцити могат да засегнат целия гръбнак. В 

нашето изследване локализацията е: шийна област – 3,7%, торакална – 

31,5%, торако-лумбална – 3,7%, лумбална – 50,8% и лумбо-сакрална – 

9,3%. 

Анализът на отношението между локализацията на СС и състоянието 

на пациентите преди лечението им показа, че съществува сигнификантна 

връзка между локализацията на заболяването и функционалния статус, 

степените на инвалидност и миелопатия и периферната мускулна сила 

(Табл. 28). 
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Табл. 28. Връзки между локализацията на спондилодисцита и 

състоянието на пациентите при приемането им в клиниката 

 

Функцио-

нален 

статус по 

Karnofsky 

Сила на 

болката 

по  Denis 

Степен на 

инвалид-

ност по 

mRS 

Периферна 

мускулна 

сила по 

SMS 

Степен на 

миелопа-

тията по 

Frankel 

Chi-Square 10,723 6,186 9,771 38,622 46,343 

Asymp. Sig. ,030 ,186 ,044 ,000 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Локализация 

 

Установена бе статистически значима връзка между функционалния 

статус по Karnofsky, степените на инвалидност, периферно нервна увреда и 

на миелопатията. Средните рангове, според осъщественият Kruskal Wallis 

Test показват, че функционалният статус на пациентите при приемането им 

в клиниката е с доста по-висока оценка при лумбална (31,43) и лумбо-

сакрална (37,10) в сравнение с шийна (16,50) и торакална локализация 

(19,66). В същото време степента на инвалидност е най-изразена при 

шийна локализация (39,23), следвана от торако-лумбална - (36,67) и 

торакална - (33,62), в сравнение с лумбална (21,35) и лумбо-сакрална 

локализация (25,60). Локализацията на СС оказва влияние и по отношение 

на степента на миелопатията, която е най-изразена според средните 

рангове при шийна локализация (48,25), следвана от торакална (43,44) и 

торако-лумбална – (26,50). Намалението на мускулната сила е най-силно 

изразено при лумбална локализация – средни рангове (36,74) и малко по-

слабо изразена при лумбо-сакрална (33,40). Осъщественият от нас 

статистически анализ показа с категоричност, че шийната, торакалната и 

торако-лумбалната локализация на СС предполагат по-тежко състояние на 

функционалния статус и неврологичния дефицит при пациентите. Това 

налага при минимално съмнение за атипично протичаща централна увреда 

на гръбначния мозък, да се осъществи образно изследване, което да по- 

твърди или отхвърли наличие на СС.  

Спондилодисцитът може да се предизвика от широк спектър 

микроорганизми, но почти винаги инфекцията е монобактериална. 

Анализът на влиянието на микробиологичния причинител върху 

състоянието на пациентите и клиничната им картина показа, че не 

съществува статистическа значима разлика (р > 0,05) (Табл. 29). 
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Табл. 29. Връзка между причинителя на инфекцията и състоянието на 

пациентите при приемането им в лечебното заведение 

 Функцио-

нален 

статус по 

Карнофски 

Сила на 

болката 

по Denis 

Степен на 

инвалид-

ност по 

mRS 

Периферна 

мускулна 

сила по 

SMS 

Степен на 

миелопа-

тията по 

Frankel 

Chi-Square 5,356 ,764 4,139 3,061 2,204 

Asymp. Sig. ,499 ,993 ,658 ,801 ,900 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Причинител на инфекцията 

 

Това недвусмислено говори, че не етиологичният причинител 

определя клиниката на СС, а пораженията, които инфекцията причинява на 

нервните структури. 

 Установените клинични симптоми, при постъпването, на нашите 

пациенти също варират в широки граници. Резултатите показват, че 

клиничната картина зависи от разпространението на инфекцията към 

различните отдели на гръбначния канал, като се манифестира с няколко 

стадия: а/ паравертебрална болка в началото, асоциирана нерядко с 

фебрилни състояния, б/ радикулалгия, разпространяваща се по дерматома 

на съответното засегнато коренче и радикулопатии (хипестезии, мускулна 

слабост) при компресия на коренчевия канал и в/ настъпване на парези/ 

парализи и дисфункция на тазовите резервоари при развитие на ЕА или 

изразена стеноза на централния канал. Наличието на гръбначна 

деформация, главно кифоза, с повече или по-малко изразен гибус е по-

характерно за ТС. 

В анамнезата на някои пациенти със СС се установят данни за 

прекарани фебрилни състояния, преди или след дебюта на болковия 

синдром. Епизоди на фебрилитет с температура над 37
о
С съобщават 14 от 

нашите пациенти (26,1%), като при почти всички те не са били 

дълготрайни и са без типичен токсоинфекциозен синдром. Десет (71,4%) 

от тях имат и ЕА, което говори, че инфекциозният процес е протичал по-

интензивно. Въпреки неголямата честота на фебрилитета, съчетанието му с 

лумбалгия/вертебралгия трябва да насочва лекаря към евентуален 

инфекциозен процес на гръбначния стълб. 
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Табл. 30. Зависимост между продължителността на симптомите до 

поставяне на диагнозата и състоянието на пациентите при приемането 

им в клиниката 

 Функцио-

нален 

статус по 

Карнофски  

Сила на 

болката по 

Denis  

 Степен на 

инвалид-

ност по 

mRS 

Периферна  

мускулна 

сила SMS 

Степен на 

миелопа-

тията по 

Frankel 

Chi-Square 3,209 2,615 5,357 5,414 4,791 

Asymp. Sig. ,201 ,271 ,069 ,067 ,091 

а. Kruskal Wallis Test 

 

Поради неспецифичната клинична картина на СС, изразяваща се 

главно с лумбалгия/вертебралгия и вялото протичане на заболяването, не 

рядко е налице значително удължаване на периода между началото на 

заболяването и поставянето на диагнозата. Не се установява статистически 

значима разлика между състоянието на болните по отделните скали и 

продължителността на симптомите им преди поставянето на диагнозата 

(Табл. 30). 

При пациентите постъпили по спешност, се наблюдава много често и 

наличие на епидурален абсцес, по-тежка увреда на общото състояние, по-

изразен неврологичен дефицит и сила на болката. Степента на инвалидност 

е със сходни параметри, както при пациентите постъпили по спешност, 

така и при тези постъпили в планов порядък. 

Лабораторните кръвни изследвания при болните в нашето изследване 

потвърждават, че броят на белите кръвни клетки е най-малко показателен 

за заболяването. СУЕ е значително по-показателна за наличие на 

инфекциозен процес. Измененията на СRP са с най-голяма стойност за 

диагностиката на СС. С увеличаването величината на CRP функционалния 

статус се влошава - 32-ма (60,4%) от болните са с оценка по скалата на 

Karnofsky от 30 до 40 точки (Табл. 31). 

 

Табл. 31. Връзка между CRP и функционалния статус на пациентите 

CRP - Карнофски      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 36290,597 4 9072,649 2,887 ,032 

Within Groups 150848,695 48 3142,681   

Total 187139,292 52    
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Въпреки, че лабораторните кръвни изследвания, индициращи наличие 

на възпалителен процес нямат специфичност, тяхната комбинация с 

лумбалгия/вертебралгия, трябва да накара лекарят да мисли за евентуален 

СС, който да бъде доказан или отхвърлен посредством образно изследване. 

Неврообразните изследвания са с най-голяма стойност за поставяне на 

диагнозата СС. Те дават възможност за ранно диагностициране на 

заболяването, като са в състояние да установят, както засегнатите 

гръбначни сегменти, така и разпространението на инфекцията – прешленно 

тяло, интервертебрален диск, епидурално и/или паравертебрално 

пространство. Неврообразните средства предоставят възможност да се 

прецени степента на компресия на нервните структури – гръбначно-

мозъчни коренчета, cauda equina или medulla spinalis.  

Направеното от нас проучване потвърди напълно, че 

спондилографията не е надежден метод и не е в състояние да позволи на 

клиницистите да приемат или отхвърлят с категоричност диагнозата 

спондилодисцит. 

Костните промени при СС се установяват чрез КТ още през втората 

седмица от началото на заболяването, при около половината от пациентите 

и включват промени на интервертебралния диск, намаление на костната 

плътност, остеолитични зони, костна ерозия, или костни секвестри. КТ 

позволява по-прецизна оценка, както на степента на костната деструкция 

(особено на задните части на прешлените дъги), така и на евентуалното 

засягане на вертебралния канал – промени, които не се визуализират на 

спондилографията. 

Нашето изследване потвърди характерните за спондилодисцита МРТ 

промени, както в Т1 секвенция - намаление на сигнала от 

интервертебралния диск и прилежащите прешленни тела и намаление до 

загуба на дефиницията на крайните плочки, така и в Т2 - повишение 

интензитета на сигнала, поради наличние на едем (Фиг. 13 А и Б). 

Използване на Turbo Inversion Recovery Magnitude (tirm) изображения в 

Т2, позволява значително увеличаване на сигналната разлика между 

нормалната и патологичната тъкан и по-ранно и по-категорично 

визуализиране на СС (Фиг. 5 В).   
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Фиг. 13. МРТ на пациент със СС, ПА и ЕА на ниво L4–L5 (60 дни след началото 

на заболяването) A/ Сагитална проекция T1 - намаление на сигнала от 

интервертебралния диск и прилежащите прешленни тела и намаление до 

загуба на дефиницията на крайните плочки (черно-бяла стрелка); Б/ Сагитална 

Т2 - известно усилване на сигнала, визуализира се паравертебралното 

разпространение на инфекцията (черно-бяла стрелка) и наличния епидурален 

абсцес (бяла стрелка) В/ Т2 stir – отчетливо усилване на сигнала и по-добро 

визуализиране на паравертебралния (черно-бяла стрелка) и епидуралния абсцес 

(бяла стрелка) 

 

Техниката Short Tau Inversion Recovery (stir) елиминира мазнините и 

увеличава сигнала от наличния оток на тъканите, което позволява да се 

установи по-категорично възпалителния процес на прешленните тела и 

междупрешленните дискове (Фиг. 13 В). 

Подобно на Gouliouris et al. и ние установяваме, че за разлика от КТ, 

МРТ позволява да се визуализира разпространяването на инфекцията към 

паравертебралното и епидурално пространство. (Фиг. 4 Г и Д). 

При контрастиране с Gadolinium, последният се натрупва в засегнатия 

диск, прешленното тяло и околните тъкани, което увеличава точността на 

МРТ, особено в по-ранни стадии на заболяването, когато останалите 

промени са все още неуловими.  

При ТС може да липсва засягане на интервертебралния диск, което 

може да се сбърка с неопластично заболяване, а така също почти винаги се 

установява паравертебрален абсцес, засягане на повече от два гръбначни 

сегменти със значителна деструкция. (Фиг. 7 А). Нашите данни съвпадат с 

описаните в световната литература. 
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Табл. 32. Връзки между състоянието на пациентите при приемането им 

в лечебното заведение и срока на оперативна интервенция 

 Функцио-

нален 

статус по 

Карнофски  

Сила на 

болката по 

Denis 

Степен на 

инвалид-

ност по 

mRS 

Периферна 

мускулна 

сила по 

МRС  

 Степен на 

миелопа-

тията по 

Frankel 

Mann-Whitney U 101,500 205,000 242,000 169,500 245,500 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 
,000 ,003 ,075 ,002 ,055 

a. Grouping Variable: Операция според спешността 

 

Компресията на гръбначния мозък или cauda equina е състояние 

налагащо спешна хирургична интервенция. Изходът от лечението е по-

лош, ако продължителността на парезата/парализата е повече от 24 – 36 

часа. В тези случаи интервенцията може да бъде безполезна. При 32 болни 

(60,4%) от нашата серия, оперативната интервенция е осъществена по 

спешност в рамките на 24 – 30 часа, поради силна болка, изразен и бързо 

прогресиращ неврологичен дефицит. Налице е статистически значима 

връзка между функционалния статус на болните; силата на болките и 

периферната мускулна сила и времето за осъществяване на оперативната 

интервенция (по спешност или в планов порядък) (Фиг. 32). 

Нашето проучване потвърди приложимостта на задните оперативни 

достъпи. При пациенти с лумборадикулалгия и/или сетивна радикулопатия 

е осъществяван само дебридман и декомпресия на засегнатите коренчета и 

конската опашка, посредством интерламинотомии на едно или повече 

нива. В случаите с изразена стеноза на гръбначния канал, компресия на 

medulla spinalis или cauda equina или наличен епидурален абсцес сме 

прилагали по-разширени достъпи (хеми- и ламинектомия) за по-добра 

декомпресия. Разширена декомпресия сме осъществили при 29-те (54,7%) 

пациенти. В тези случаи за избягване на нестабилност на засегнатите 

сегменти сме предлагали на пациентите и задна педикуларна стабилизация, 

която сме направили при 20 (69%) от тях и която бе отказана от останалите 

9 болни. За да си отговорим на въпроса, доколко влияе вида на 

оперативната интервенция (само декомпресия, декомпресия и 

стабилизация и само стабилизация) на следоперативните усложнения 

потърсихме статистически значима връзка между тях, но такава не се 

установи (р = 0,080). Нашият опит потвърждава мнението, че 

стабилизацията не повлиява на следоперативните усложнения, облекчава 
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значително болковия синдром и позволява много по-ранна рехабилитация 

и по-добро качество на живот на пациентите. Не бе установена и 

сигнификантна разлика в пролежаните дни при пациентите, при които са 

приложени различни оперативни интервенции (р = 0,080).  Това показва, че 

по-сложните, но добре направени оперативни интервенции не увеличават 

хоспитализационния период на пациентите и не оскъпяват лечението им.  

Честотата на смъртните случаи и причината за тях в нашата серия не 

прави изключение от съобщената в литературата. Четирима от нашите 

болни (7,5%) на възраст от 55 до 80 год. са починали в клиниката. Двама от 

тях са развили тромбоемболии, един е направил масивен исхемичен инсулт 

на мозъчния ствол и един – полиорганна недостатъчност, поради 

неовладян сепсис.  

При 43-ма от нашите пациенти (81,2%) лечението е преминало без 

усложнения, което според нас е много добър резултат. В нашата серия 

няма болни с коренчеви и дурални лезии и хематоми. Усложнения има при 

6 пациенти (11,3%), като при трима от тях има повече от едно усложнение. 

Всичките 6-ма са направили супурации на оперативните рани. При 4-ма те 

са овладяни медикаментозно, но в резултат на продължителното 

антибиотично лечение, един от тях разви чревна кандидоза, а друг – 

неврит на nn. acustici. Тези допълнителни усложнения също бяха  овладяни 

медикаментозно, но бе увеличен престоя им клиниката и стойността на 

лечението. Това потвърждава изказаното от Mann et al., че усложнения 

могат да възникнат вследствие дълготрайна употреба на антибиотичната 

терапия (кандидози, гастроинтестинални смущения, бъбречна 

недостатъчност, алергични реакции и др.), което налага нейното прецизно 

прилагане. 

При останалите 2-ма болни излекуването на супурациите се постигна 

след ревизия на оперативните рани, но един от тях разви анемичен 

синдром с хипоалбуминемия и хипопротеинемия, наложил неколкократни 

субститиуращи вливания. 

При 4-ма от болните със супурации оперативната интервенция е била 

само декомпресия, а при останалите двама – декомпресия и стабилизация. 

Анализът на евентуална връзка между следоперативните усложнения и 

вида на оперативната интервенция, не установи статистически значима 

разлика.  
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Фиг. 14. МРТ сагитални проекции в Т1, Т2 и Т2 tirm. А – В/ Преди първата 

операция – спондилодисцит на ниво Th9-Th10 (черно-бели стрелки) ; Г-Д/ След 

2,5 години – рецидив на спондилодисцита на същото ниво (бели стрелки) и 

изразен дорзално разположен паравертебрален абсцес (черно-бяла стрелка) 
 

В нашата серия ние установяваме рецидив на заболяването при двама от 

преживелите пациенти (4%). При единия, при който оперативната 

интервенция е била само декомпресия, рецидивите са се развили двукратно 

през период от 1,5 и 1 година, като втория път се изразяват в наличие на 

паравертебрален и епидурален абсцес. При другия пациент, при който 

интервенцията е декомпресия и стабилизация, рецидивът се развива след 2,5 

години и също включва доразално разположен паравертебрален абсцес, 

който през винтовете навлиза в епидуралното пространство (Фиг. 14). Броят 

на рецидивите в нашата серия не е голям, но времето за тяхното възникване с 

категоричност говори, че те могат да се развият години след лечението и че 

пациентите със СС трябва да се проследяват внимателно във времето. 

Сравнението на нашите резултати по отношение на броя на рецидивите, 

усложненията и смъртните случаи, със съобщените в литературата 

представяме на Таблица 33. Въпреки нелошите ни резултати ние напълно 

споделяме мнението на Darouiche, че за да се получат оптимални резултати е 

необходим мултидисциплинарен подход включващ специалисти по спешна 

медицина, интернисти, инфекционисти, невролози спинални хирурзи и 

физиотерапевти. 
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Табл. 33. Сравнение на нашите резултати с тези на различни автори 

Автори Рецидив на СС 

брой/% 

Смърт  

брой/% 

Усложнения 

брой/% 

Nolla et al. 2002 3/4,9 2/3,1 37/57,8 

Colmenero et al. 1997 4/5,6 2/2,8 29/40,8 

Pigrau et al. 2005 3/3,3 5/5,5 12/13,2 

McHenry et al. 2002 36/14,2 29/11,5 Няма данни 

Patzakis et al. 1991 2/3,3 1/1,6% 4/6,6% 

Zarrouk et al. 2007 Няма данни 1/3,4 6/20,7 

Carragee et al. 1997 Няма данни 3/2,7 Няма данни 

Bateman et al. 1995 Няма данни 4/6 Няма данни 

Torda et al. 1995 3/15 1/5 4/20 

Osenbach et al. 1990 1/2,5 2/5 1/2,5 

Chelsom et al. 1998 Няма данни 2/5 Няма данни 

Nather et al. 2005 Няма данни 1/7,1 Няма данни 

Hadjipavlou et al. 2000 2/1,9 Няма данни Няма данни 

Petkova 2018 2/4 4/7,5 6/12,32 

 

При оценяването на късните клинични резултати при 10 от нашите 

болни сме използвали The Modified Rankin Scale и скалата на Denis за сила 

на болката. При всички пациенти е налице подобрение на степента на 

инвалидност (преминаване в по-ниска степен на скалата) (Табл. 34).  

 

Табл. 34. Степен на инвалидност при приемането, изписването и 

контролния преглед според mRS 

Скала 

Състояние преди 

операцията/            

брой пациенти 

Състояние след 

операцията/                    

брой пациенти 

Състояние по време на 

контролния преглед/                  

брой пациенти 

0/6 - - - 

1/6 - 1 5 

2/6 1 5 3 

3/6 5 2 1 

4/6 3 2 1 

5/6 1 - - 

6/6 - - - 

 

Интензитетът на болката в сравнение с тази преди операцията също 

показа подобрение - mean – 2,6 ± 0,5164 – при контролния преглед спрямо 

mean – 3,8 ± 0,4216 преди операцията. Контролният неврологичен статус 

установи подобрение на неврологичния дефицит (централен и периферен) 

при всички пациенти, но при нито един пациент не беше отчетена липса на 
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всякакви неврологични симптоми. Тези резултати съвпадат с данните 

съобщени в литературата.  

 

 
Фиг. 15. МРТ Т2 след ламинектомия: А/ Предоперативна - спондилодисцит и 

ЕА на ниво Th8-Th9; B/ Контролна (след 1 година) – клиновидно снишаване на 

телата на Th8-9 с изразена нестабилност на сегмента. 

 

В литературата не срещнахме конкретно проучване, посредством 

МРТ, на отдалечените резултати след оперативно лечение на СС, което да 

оцени изхода от различните хирургични техники. Осъществените от нас 

контролни МРТ при пациенти, при които не е направена стабилизация се 

наблюдават изразени в различна степен деформации – клиновидно 

снишаване на прешлените, кифотична ангулация, сколиоза, спинална 

стеноза (Фиг. 15). Това дава основание да смятаме, че дори минимална 

интервенция, като интерламинотомия с/или без дискектомия може да се 

асоциира с развитие на нестабилност в бъдеще. Контролните МРТ до 

голяма степен дават отговор на въпросите какво лечение да се провежда 

(консервативно или оперативно), както и дали трябва да се осъществява 

инструментация. Нашето изследване потвърждава изказаното от Lee et al., 

че задната педикуларна стабилизация предоставя възможност, както да се 

коригира наличния деформитет, така и едновременно да се премахне и 

спиналната стеноза при възрастни пациенти. Това позволява на пациентите 

да се върнат към нормалния си начин на живот в сравнителнo къс период 

от време.  
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АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА 

СПОНТАННИТЕ СПОНДИЛОДИСЦИТИ 

 

Въз основа на задълбочената литературна справка и на собствените ни 

изследвания ние представяме алгоритъм на поведение при диагностиката и 

лечението на спонтанните спондилодисцити, което според нас ще съкрати 

сроковете до поставяне на диагнозата и ще подобри изхода от лечението.   

Още при първата среща на лекар с пациент, който се оплаква от 

атипична вертебралгия ± фебрилни състояния или неврологичен дефицит, 

трябва да се осъществи спондилография (фас и профил). Ако се установят 

суспектни данни са СС (снижаване на диск, недобър контур на крайните 

плочки, деструкция на прешленно тяло) задължително следва да се 

осъществи КТ или МРТ изследване, които са в състояние да потвърдят или 

отхвърлят диагнозата в 80% - 96% от случаите. При положителна диагноза 

и изразен неврологичен дефицит, данни за нестабилност на засегнатите 

сегменти или ЕА, пациента следва да се оперира, като се направи 

декомпресия, дебридман и стабилизация. При наличие на данни за 

спондилодисцит, но само с вертебралгия (без неврологична симптоматика) 

трябва да се направи серологично изследване. Ако от него се изолира 

причинителя трябва да се започне етиологично лечение (според 

антибиограмата). При неуспех на медикаментозната терапия, следва да се 

пристъпи към хирургично лечение, като в зависимост от конкретната 

клинична картина и общото състояние на пациента се прецизира обемът на 

интервенцията, но според нас е добре винаги да се осъществи и 

стабилизация, за да се избегнат късни промени на засегнатите сегменти. 

При негативно серологично изследване е уместно извършването на 

КТ асистирана биопсия, чрез която да се вземе материал за 

микробиологично изследване. При изолиране на причинител се започва 

етиологично лечение, а при негативно – емпирично (комбинация от 

широкоспектърни антибиотици за 4 седмици, последван от орален прием 

за срок от най-малко 1 месец). При евентуален неуспех следва да се 

пристъпи към оперативно лечение. 



 
Фиг. 16. Алгоритъм за диагностично и терапевтично поведение при спонтанните спондилодисцити 



46 
 

ИЗВОДИ 

 

1. СС могат да се срещнат във всяка възраст, но най-често се 

наблюдават в диапазона 50 – 70 години, като средната възраст при 

жените е малко по-висока. През последните години честотата на 

СС се увеличава, като по-засегнат е мъжкия пол. 

 

2. При над петдесет процента от пациентите със СС се установява 

предшестваща инфекция в организма. Най-честото съпътстващо 

заболяване е артериална хипертония – самостоятелно или в 

комбинация с други сърдечни и/или белодробни заболявания, 

следвана от захарен диабет, неоплазми, чернодробни и бъбречни 

заболявания, наркомания. 

 

3. Над половината от случаите на нетуберкулозните 

спондилодисцити се причиняват от Staphylococcus aureus и 

Coagulase-negative staphylococci, като в случаите с наличен 

епидурален абсцес, процентът е по-висок. 

 

4. МРТ е метод на избор в диагностиката на спондилодисцита, 

защото позволява да се визуализират, както промените на 

прешленните тела и интервертебралните дискове, така и 

разпространението на инфекцията към паравертебралното и/или 

епидурално пространство. 

 

5.  Първите оплаквания на спонтанния спондилодисцит са 

неспецифични – лумбалгия/вертебралгия ± радикулалгия/ 

радикулопатия. Заболяването протича вяло, което удължава 

времето до поставяне на диагнозата. 

 

6.  В над 2/3 от случаите спонтанните спондилодисцити са 

локализирани в лумбална и торакална област. 

 

7. Величината на С-реактивния протеин е с най-голяма стойност от 

кръвните изследвания при диагностиката на СС. С увеличаването 

на величината на CRP функционалният статус на пациентите се 

влошава. 
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8. При пациенти, при които не е направена стабилизация, след време 

се наблюдават изразени в различна степен деформации – 

клиновидно снишаване на прешлените, кифотична ангулация, 

сколиоза, спинална стеноза.  

 

9. Задните оперативни достъпи са напълно приложими при 

лечението на СС, особено в случаите с наличие на епидурален 

абсцес. Едноетапната декомпресия и задна стабилизация е сигурен 

метод за контрол на инфекцията и постигане на стабилизиране на 

засегнатия сегмент, което позволява ранна мобилизация на 

пациентите. Едномоментната задна стабилизация коригира 

наличния деформитет, създава стабилност и предотвратява 

развитието на деформации. 

 

10. Не се установява статистическа значима разлика на 

следоперативните усложнения и хоспитализационния период, в 

зависимост от вида на оперативната интервенция. Задната 

педикуларна стабилизация с тиатанови импланти не води до 

рецидив на инфекцията.  
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ПРИНОСИ  

(според самооценката на авторката) 

 

Научно-теоретични: 

 

1. За пръв път в българската литература се прави задълбочен анализ на 

епидемиологичните, етиологичните и рисковите фактори, 

клиничните и неврообразните аспекти на спонтанните 

спондилодисцити и съвременните възможности на хирургичното 

лечение, за по-бързото възстановяване на пациентите и максимално 

запазване качеството им на живот. 

 

2. За пръв път в българската литература се прави анализ на възникналия 

от спонтанният спондилодисцит per continuitatem епидурален абсцес 

и неговото влияние върху клиничната симптоматика на пациентите. 

 

3. За първи път в страната е осъществена пред- и постоперативна 

оценка на функционалния статус, сила на болката, периферната 

мускулна сила и степените на инвалидност и на миелопатия при 

пациенти със СС с и без ЕА, като са определени факторите, 

влияещи положително или отрицателно върху клиничните 

резултати. 

 

4. За пръв път в страната е осъществено конкретно проучване 

посредством МРТ на отдалечените резултати след оперативно 

лечение на СС, което да оцени изхода от различните хирургични 

техники.  

 

Приноси с потвърдителен характер 

 

5. Потвърдена е ролята и възможностите на съвременните 

неврообразни средства за диагностиката на СС.  

 

6. Доказана е ефективността на съвременните задни декомпресивни и 

стабилизиращи технологии при хирургичното лечение на СС, както 

и липсата на корелация между задната педикуларна стабилизация и 

постоперативните усложнения.  
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Методично-практически 

 

7. Предложен е алгоритъм на диагностично и терапевтично поведение 

при пациентите със спонтанни спондилодисцити, като се акцентира 

върху показанията, сроковете и обема на хирургичната интервенция.  
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