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Дисертационният труд съдържа 174 стандартни страници и е онагле-
ден с 28 фигури, 42 таблици и 4 приложения. Библиографската справка 
включва 297 заглавия, от които 10 на кирилица и 287 на латиница. 

 

Дисертационния труд е обсъден и насочен за защита на разширен ка-
тедрен съвет на Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ към Меди-
цински факултет на МУ – Пловдив. 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на ........... 
от ........... часа в ............ аудитория на МУ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 
15А на открито заседание на научно жури в състав: 

1. Проф. д-р Боряна Слънчева, дм 

2. Проф. д-р Ваня Недкова, дм 

3. Проф. д-р Мая Кръстева, дм 

4. Доц. д-р Ралица Георгиева, дм 

5. Доц. д-р Виктория Атанасова, дм 

 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Мирослава Бошева, дм 

2. Доц. д-р Христо Мумджиев, дм 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел и на 
интернет страницата https://mu-plovdiv.bg/ на МУ – Пловдив. 

 

*Номерата на фигурите и таблиците в автореферата не съответстват 
на тези в дисертационния труд. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРЪЩЕНИЯ 

 

Г.В. – гестационна възраст 

Г.С. – гестационни седмици 

ДЧ – дихателна честота 

СЧ – сърдечна честота  

NFCS (Neonatal Facial Coding System) – система за кодиране на лицето при 
новородени  

NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) – скала за болка при новородени и  
кърмачета 

NNS – ненутритивно сукане 

RR – артериално налягане 

tSpO2 – транскутанна кислородна сатурация 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Още от древността медицината има една главна цел – използването 
на терапевтични подходи, осигуряващи на пациента поддържане на здраве 
и премахване на предпоставките за възникването на оплаквания, свързани с 
болки от различен произход. 

В своето постнатално развитие новородените често са под влияние 
на процедурни, повтарящи се и пролонгирани болкови стимули, които са 
част от рутинните грижи за тях. Все още има схващания, че болка в неона-
талния период не може да съществува, поради недоразвитостта на нервната 
система. В противовес на това становище са доказателства, че неовладяна-
та болка модифицира мозъчната функция. Установено е, че подценяването 
и нелекуването на процедурната и продължителна болка през неонаталния 
период води до ранни и дългосрочни последици върху физическото и пси-
хическото развитие на личността. 

Условие за успешното повлияване на неонаталната болка е навре-
менната и адекватна диагностика чрез утвърдени скали за нейната оценка. 
Прилагат се различни техни модификации, базирани на поведенчески и 
физиологични показатели. 

Независимо от повишената осведоменост сред клиницистите по от-
ношение на неонаталната болка, управлението ѝ все още не е оптимално. 
Нейното лечение е етичен акт и изисква адекватна терапия, и често се съ-
образява с родителското мнение. Терапията включва самостоятелно или 
комбинирано използване на нефармакологични и фармакологични методи. 
През последните десетилетия се натрупаха достатъчно доказателства за 
рисковете, както от нелекуването на болката, така и от прилагането на по-
агресивната аналгетична терапия. Затова акцентът е в използването на не-
фармакологични техники, поради липсата на странични ефекти. 

Становищата относно диагностицирането и лечението на болката в 
периода на новороденото продължават да предизвикват дискусии в научни-
те среди, което налага провеждане на допълнителни задълбочени клинични 
изследвания с цел намиране на максимално ефективните методи за нейната 
оценка и лечение. 

Противоречията в медицинската литература по отношение на неона-
талната болкова чувствителност и липсата на изследвания по този проблем 
у нас дадоха основание за настоящия научен труд.  
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ: Да се оцени тежестта на процедурната болка при доносени но-
вородени и повлияването ѝ от различни нефармакологични методи. 

ЗАДАЧИ: 
1. Да се изследва процедурната болка, предизвикана от убождането на пе-
тата при здрави, необезболени, доносени новородени: 

1.1. Да се определи тежестта ѝ чрез използване на две утвърдени ска-
ли за оценка на болката – мултимодална – Neonatal Infant Pain Scale 
(NIPS) и едномодална – Neonatal Facial Coding System (NFCS), и корела-
цията между тях. 

1.2. Да се изследва надеждността на скалите като инструмент за 
оценка на неонаталната процедурна болка.  

1.3. Да се анализира изявата на показателите на скалите – мултимо-
дална (NIPS) и едномодална (NFCS) и тяхната продължителност след про-
цедурата. 

1.4. Да се проследят физиологични маркери за болка: промените в 
сърдечната честота, дихателната честотата, кислородната сатурация и арте-
риалното налягане в резултат на болезнения стимул. 

1.5. Да се установи корелационната зависимост между оценъчния 
скор, измерен чрез скалите и промените във физиологичните маркери за 
болка. 
2. Да се проучи влиянието на фактори, свързани с новороденото (тегло и 
ръст при раждане, гестационна възраст, пол, механизъм на раждане) върху 
тежестта на процедурната болка и корелационната им зависимост с физио-
логичните показатели. 
3. Да се установи и сравни обезболяващия ефект на стандартни и алтерна-
тивни нефармакологични методи върху процедурната болка посредством 
скалите – NIPS и NFCS и чрез промените във физиологичните показатели; 

3.1. при прилагана на стандартни подходи: перорален прием на Sol. 
Glucose 25% и ненутритивно сукане (NNS). 

3.2. при използване на алтернативни подходи с хомеопатични препа-
рати: перорален прием на Arnica D30 и Hyperycum D6. 
4. Създаване на алгоритъм за диагноза и нефармакологично лечение на 
процедурна болка при доносени новородени. 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Проучването е проспективно, проведено е в Клиника по акушерство 
и гинекология, Неонатологично отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. 
Пловдив за периода от 20.01.2016 г. до 15.04.2017 г., като са обхванати 271 
доносени бебета, родени в клиниката. На всяко новородено при провежда-
не на утвърдения национален неонатален скрининг между 72ри  –  84ти  час 
след раждането е предизвикана процедурна болка чрез еднократно убожда-
не на петата по латеро- или постеро-медиалната повърхност с игла №20. 
Процедурата се провежда около 40 мин. след нахранване в спокойно състо-
яние на детето. 

В съгласие с Хелзинската конвенция за правата на човека, майките на 
всички изследвани лица са информирани предварително за целите, задачи-
те, процедурата и използваните методи на проучването, и са дали писмено 
информирано съгласие за участие. Проучването е одобрено от Комисията 
по научна етика при Медицински университет – Пловдив. 

 
3.1. Критерии за участие в проучването: 

3.1.1. Включващи критерии: 

3.1.1.1. Доносени новородени – определение за доносеност съг-
ласно критериите по МКБ 10 /раждане при срок на бременността 37 пълни 
седмици до по-малко от 42 пълни седмици (259-293) дни/ т.е. 37-
41г.с+6дни-(хронологична гестационна възраст). 

3.1.1.2. Без първична реанимация – Apgar на 1ва и 5та мин. при 
раждане – оптимален – (8-10); 

3.1.1.3. С нормална послеродова адаптация – физиологичен иктер 
(индиректен билирубин под 240 µmol/L. между 72ри – 84ти час (таблица на 
Brϋster – Wirtz), нормален тегловен спад след раждането (<10% от теглото 
при раждане). 

3.1.1.4. Без отклонения в мускулния тонус, рефлекси и двигателна 
активност, оценени с клиничен преглед преди началото на скрининга. 

3.1.1.5. Без медикаментозна терапия – антимикробни препарати, 
други симптоматични медикаменти, биопродукти, без кислородотерапия и 
интензивно лечение. 

3.1.1.6. Попълнено информирано съгласие от майката за участие в 
проучването. 
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3.1.2. Изключващи критерии: 

3.1.2.1. Абнормна телесна температура – tْ >37,5ْºC – измерена ак-
силарно в продължение на 5 мин./нормална за новороденото: 36,1ْ – 37,5ºC 
(A Manual of Neonatal Intensive Care- 2013)/. 

3.1.2.2. Дихателна недостатъчност (таблица на Silverman), ритъм-
ни нарушения на дишането, апнея > 20 сек; с кардиоциркулаторни наруше-
ния – брадикардия, тахикардия, промени в ритъма, епизоди на десатурация, 
сърдечна недостатъчност; ранен иктер до 24ти час; хепатоспленомегалия – 
големина на черен дроб > 1,5 – 2 см и слезка – > 0,5 см, палпирани под ръ-
ба на ребрената дъга, омфалит, нарушен ентерален толеранс – отказ от хра-
на, повръщане, остатъчно стомашно съдържимо (над 5 мл), нестабилни 
дефекации; хеморагичен синдром – хематемеза, ректорагия, мелена, кърве-
не от пъпа и убодни места; кожни промени – пустулозен обрив, петехии; 
фебрилитет; време на реколоризация > 3 сек. 

3.1.2.3. Гърчов синдром – гърчови еквиваленти, тонични и кло-
нични гърчове. 

3.1.2.4. Кожни изменения – алергичен обрив, интертриго. 
3.1.2.5. Отклонения от нормата в параклиничните показатели: 

(A Manual of Neonatal Intensive Care – 2013). 
3.1.2.5.1. Анемия, левкоцитоза, левкопения, тромбоцитопе-

ния, олевяване в ДКК, неутрофилия, неутропения. 
3.1.2.5.2. Кръвна захар по време на престоя – 1 час преди 

хранене и на 6- ти час след даване на перорален Sol.Glucose 25%. – съответ-
но – под 2,2 и над 5,5 mmоl/l. 

3.1.2.5.3. Завишени стойности на CRP – след 24-ти час след 
раждането – > 10mg/l. 

3.1.2.5.4. Отношение St/Sg > 0,2. 
3.1.2.6. Позитивни микробиологични изолати от ушен секрет и 

стомашен аспират, изследвани до 6ти час след раждането. 
3.1.2.7. Плач и повишена двигателна активност на новороденото 

преди започване на процедурата. 
3.1.2.8. Технически проблеми при заснемането на видеоклипа. 
3.1.2.9. Разлика (над 2 точки) в оценката на тежестта на болката с 

използваните скали при проследяване на видеоклиповете от различни оце-
нители. 
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3.2. Дизайн на проучването и характеристика на клиничен контингент  
От първоначално включени 271 здрави доносени новородени, поради 

наличие на технически проблем с клипа отпаднаха 27 деца. Броят на учас-
тниците се редуцира до 244 – 122 (50%) момчета и 122 (50%) момичета, 
със средна гестационна възраст – 38,86±0,08 г.с., средно тегло при раждане 
– 3250,59±24,87 гр. и среден ръст – 49,48±0,14 см. (фиг. 1)  
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Фигура.1. Дизайн на проучването 
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3.2.1. Характеристика на клиничния контингент. 

Клиничният контингент – 244 деца е разпределен в пет групи (фиг. 2):  

• I-контролна група, пациенти без обезболяване при процедурна болка 
/n=67/; 

• II-група, приемащи перорален Sol.Glucоse 25% /n=40/ 2 мин преди 
убождането на петата; 

• III-група – с приложено NNS /биберон/ преди и до времето на извър-
шване на процедурата /n=40/; 

• IV-група, приемащи пилули Arnica D30 под форма на разтвор преди 
болковия стимул и непосредствено след него /n=57/; 

• V-група, приемащи пилули Hyperycum D6 под форма на разтвор пре-
ди процедурата и непосредствено след нея /n=40/. 

 

Фигура 2. Разпределение на контингента в различни групи (n / %) 
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3.2.1.1. Разпределение по пол – не се установиха съществени раз-
личия (р>0.05) (χ2=2.07). (фиг. 3)  
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Фигура 3. Разпределение на новородените по пол в различните групи 

 
3.2.1.2. Гестационната възраст – разпределението на децата 

според гестационна възраст е отразено на фиг. 4. Нейното изследване по 
групи не показа значима разлика – (р>0,05)(f=1,23). (табл. 1) 
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Фигура 4. Разпределение на контингента по гестационна възраст 
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Таблица 1. Средна гестационна възраст на новородените в отделните 
групи 

Метод на 
обезболяване 

n 
Средна 

гестационна 
възраст 

Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

95%  

f p Долна 
граница 

Горна 
граница 

Необезболени 67 38,90 1,304 ,159 38,58 39,21   

Аrnica D30 57 38,98 1,289 ,171 38,64 39,32   

Hypericum D6 40 38,53 1,086 ,172 38,18 38,87 1,225 0,301 

Sol.Glucosae25% 40 38,75 1,193 ,189 38,37 39,13   

Ненутритивно 
сукане 

40 39,10 1,549 ,245 38,60 39,60   

Total 244 38,86 1,297 ,083 38,70 39,03   

 

 

3.2.1.3. Липса на разлика по отношение на рожденото тегло – 
p=0,91 (f=0,25) и ръста – р=0,48 (f=0,870). Стойностите на двата показателя 
във всички групи са в норма за доносени новородени. 

 
Таблица 2. Средно тегло на новородените в зависимост от метода на 

обезболяване 

Метод на обезболяване n Средно 
тегло 

Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

95% Достоверен 
интервал за средна 

стойност f p 
Долна 

граница 
Горна 

граница 

Необезболени 67 3243,28 393,182 48,035 3147,38 3339,19 

0,25 0,91 

Arnica D30 57 3248,33 435,498 57,683 3132,78 3363,89 

Hypericum D6 40 3220,75 379,462 59,998 3099,39 3342,11 

Sol. Glucose 25% 40 3293,20 354,727 56,087 3179,75 3406,65 

Ненутритивно сукане 40 3283,75 364,000 57,553 3167,34 3400,16 

Total 244 3255,59 388,436 24,867 3206,60 3304,57 
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Таблица 3. Среден ръст на новородените според метода на обезболяване 

Метод на 
обезболяване 

n 
Средна 

стойност 
Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

95% Достоверен 
интервал за средна 

стойност f p 

Долна 
граница 

Горна 
граница 

Необезболени 67 49,34 3,068 ,375 48,60 50,09 

0,870 0,483 

Arnica D30 57 49,39 1,770 ,234 48,92 49,86 

Hypericum D6 40 49,50 1,710 ,270 48,95 50,05 

 Sol.Glucosae  
25% 

40 50,05 1,739 ,275 49,49 50,61 

Ненутритивно 
сукане 

40 49,25 1,836 ,290 48,66 49,84 

Total 244 49,48 2,201 ,141 49,20 49,76 

 

 

3.2.1.4. Разпределението според начина на родоразрешение при 
различните изследвани групи е еднакво р=0,29 (χ2=3.75) (фиг. 5) 

Фигура 5. Начин на родоразрешение в отделните групи 
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3.3. Методи 
3.3.1. Анкетен метод – данните от медицинската документация за 

анамнезата на майката и новороденото – пол, антропометрични показатели 
(тегло и ръст при раждане), г.в., начин на родоразрешение, параклинични 
изследвания и др. са включени в индивидуална анкетна карта. 

3.3.2. Клинични методи 
3.3.2.1. Клинична оценка 

3.3.2.1.1. Физикален преглед на новороденото, включващ 
преценка на: общо състояние, цвят на кожа, подкожна мастна тъкан, тургор, 
еластичност, мускулен тонус, неонатални рефлекси, белодробен статус, 
кардиологичен статус, палпация на корем и коремни органи. 

3.3.2.1.2. Измерване на витални показатели – физиологични-
те маркери за болка: дихателна и сърдечна честота, артериално налягане и 
транскутанна кислородна сатурация с неонатален монитор Biocare iM/2014 
– 30 сек. преди процедурната болка, на 30та сек., на 5та мин. и в периода 
12ти – 24ти час след нея. За изключване на възможност от компрометиране 
на изследването на 30та сек. след процедурата, показателят RR се определи 
в интервала 30 сек. преди процедурата, на 5та мин. и на 12ти – 24ти час след 
болезнения стимул. 

За нормални параметри според (A Manual of Neonatal Intensive Care – 
2013) са приети: 

- дихателна честота /ДЧ/ 40-60/мин. 
- сърдечна честота /СЧ/ 120-160/мин. 
- артериално налягане – RR (BP) – (табл. 4). 

 

Таблица 4. Нормални стойности на кръвно налягане 

BP in mmHg Day 1 (range) Day 2 (range) Day 3 (range) Day 4 (range) 

Systolic 65 (46-94) 68 (46-91) 69.5 (51-93) 70 (60-88) 

Mean 48 (31-63) 51 (37-68) 44.5 (26-61) 54 (41-65) 

Diastolic 45 (24-57) 43 (27-58) 52 (36-70) 46 (34-57) 
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– tSpO2 ≥ 95% 

 

 

3.3.2.1.3. Оценка на болката чрез скалите 
За тази цел се използва камера на смартфон Sony Xperia Z5 Compact. 

Общата продължителност на видеонаблюдението е 9 мин. – 3 мин. преди и 
6 мин. след процедурата. 

Осъществени са 244 видеозаписа. Тежестта на болката се категори-
зира чрез скалите – NIPS, NFCS – 30 сек. преди процедурата, на 30та сек. и 
на 5та мин. след процедурната болка /времевите интервали са регистрирани 
с хронометър/. Извършен е анализ на видеоклиповете от двама независими 
оценители-неонатолози, обучавани за работа със съответните скали за 
оценка на болка. Приложимостта на използваните инструменти се прецени 
чрез анализ на равнището на съвпадащи оценки между експертите относно 
отделните участници в проучването. За тази цел се изчисли коефициент на 
Cohen (kappa), който за двете скали се движи в границите 0,724÷0,786 и 
доказва добра степен на съгласие между оценките на експертите. 

В случаите на разминаване в стойностите на оценъчния скор до 2т се 
осъществи арбитраж от трети неонатолог – експерт при използване на по-
сочените скали и неговата оценка е приета за окончателна. При над 2 точки 
разлика пациентите се изключват от проучването. 
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Използвани скали за оценка на процедурната болка при доносени но-
вородени: 

 
 
– Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) – (табл. 5)  

 
Таблица 5. Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 

Параметър Находка Точки 

Изражение на лицето 
Отпуснато 0 

Гримаса 1 

Плач 

Не плаче 0 

Скимти 1 

Плаче силно 2 

Дишане 
Спокойно 0 

Промени в дишането 1 

Движение на ръце 

Спокойни 0 

Отпуснати 0 
Свити 1 

Разгънати 1 

Движение на крака 

Спокойни 0 
Отпуснати 0 

Свити 1 

Изпънати 1 

Сън/ бодърстване 

Спи 0 

Будно 0 

Нервно 1 

Общо 0 – 7 

 

Всеки показател се оценява от 0 до 1 т, а „плач“ се оценява от 0 до 2. 

Оценката по тази скала варира от 0 до 7 точки, като за значима болка 
се приема при оценъчен скор ≥ 4 точки. 
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– Neonatal Facial Coding System (NFCS) – (табл. 6) 

Таблица 6. Neonatal Facial Coding System (NFCS) 

Изражение на лицето Находка Точки 

Бръчки по челото  Не 0 
Да 1 

Стискане на очите Не 0 
Да 1 

Дълбочина на назолабиалната гънка 
Не 0 
Да 1 

Отворени устни  Не 0 
Да 1 

Стегнат език  Не 0 
Да 1 

Треперене на брадичка 
Не 0 
Да 1 

Изплезен език 
Не 0 
Да 1 

Разтегната уста (хоризонтална/ вертикална) Не 0 
Да 1 

Общо 0 – 8 

Всеки показател се оценява от 0 до 1точка. Оценъчният сбор е от 0 до 
8. Скор ≥ 3 е показател за значима болка. 

Тежестта на болката се определя съобразно стойностите на оценъч-
ния скор във всеки един момент – 30 сек. преди, на 30та сек. и 5та мин. след 
убождането на петата. 

3.3.3. Използвани нефармакологични методи за обезболяване 
• Sol.Glucose 25% – перорален прием на 2 мл. Sol.Glucose 25% – 2 

минути преди процедурната болка. 
• Ненутритивно сукане на биберон (залъгалка) 2 минути преди 

неонаталния скрининг до неговото извършване. 
• Аrnica D30 – схема на приложение:  2 х 3 пилули 

2 часа преди процедурната болка и непосредствено след нея 
1 х 3 пилули  

между 12-ти и 24-ти час след процедурата 
• Hypericum D6 – схема на приложение: 2 х 3 пилули 

2 часа преди процедурата болка и непосредствено след нея 
1 х 3 пилули  

между 12-ти и 24-ти час след процедурата 
 

* На всяко новородено се приготвя индивидуален разтвор със стерилна вода с общо ко-
личество 3 мл., т.е. 1 мл. пер ос на прием чрез спринцовка за еднократна употреба.  
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3.3.4. Статистически методи 

Използван е статистически пакет SPSS Statistics 21.0. За обработка на 
информацията са приложени следните статистически методи: 

 Дескриптивна статистика при количествено измерими величини. 
Резултатите са представени като средна аритметична стойност и 
стандартна грешка . 

 За сравняване на средни величини при нормално разпределени 
количествени показатели – t-test и paired – samples t test.  

 При сравняване на повече от две количествено измерими величи-
ни – дисперсионен анализ (оne way ANOVA).  

 Алтернативен анализ при обработката на качествени признаци, 
като резултатът се представя с относителен дял. (Sp). 

 Непараметричен анализ – критерий на съгласие на Пирсън (χ2 –
хи-квадрат) при тестването на хипотези за статистически значима връзка 
между изследваните факториални и резултативни признаци; Kolmogorov–
Smirnov test – за тестване на формата на разпределение; Wilcoxon Signed 
Ranks Test 

 Корелационен и регресионен анализ за оценка на взаимовръзката 
между изследваните променливи. 

 За оценка на надеждността и вътрешната съгласуваност на скали-
те се изчисли Cronbach's Alpha (α).  

 При анализиране на равнището на съвпадащи оценки между екс-
пертите относно отделните участници в изследването се изследва коефи-
циент за съгласуваност на Cohen (kappa).  

 Графичен анализ чрез Microsoft Office. 

 За уровен на значимост на нулевата хипотеза се възприе р<0,05. 
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4. РЕЗУЛТАТИ  

РЕЗУЛТАТИ ПО ПЪРВА ЗАДАЧА 

1.1. Определяне тежестта на процедурната болка чрез използване на две 
утвърдени скали за нейната оценка – мултимодална – NIPS и едномодал-
на– NFCS и корелацията между тях. 

Разпределението на новородените според оценъчния скор по двете 
скали преди убождането на петата е представено на фиг. 6.  

 
Фигура 6. Оценъчен скор по NIPS и NFCS в началото  

на видеонаблюдението 

В началото на видеонаблюдението без наличие на болка преди проце-
дурата според оценъчния скор по NIPS /под 4/ са 59 (88%) от новородените, 
а по едномодалната скала – NFCS /под 3/ – също 59 (88%). И по двете скали 
88% са с оценка, съответстваща на липсваща болка. Най-голям брой от 
проследените – 33 (49,3%) са със скор 1 по NIPS, а според NFCS при най-
много бебета – 30 (44,8%) се отчита оценка – 2. Останалите новородени – 8 
(12%) със стартиране на видеонаблюдението са проявили двигателна актив-
ност/ плач или гримаса, които на 30та сек. преди убождането на петата вече 
не се наблюдават. Това дава основание тези бебета да останат в групата на 
необезболените. В потвърждение е липсата на болка, отчетена на 30та сек. 
преди процедурата – 1,79 ± 1,642 (NIPS) и 1,24 ± 1,220 (NFCS).- (табл. 7). 

На 30та сек. след убождането на петата по NIPS 65 (97,1%) от ново-
родените са с оценъчен скор ≥ 4, съответстващ на болка, като 59 (88,1%) са 
с максимална оценка 7, т.е. със силна болка. Установи се ,че на 30та сек. 2 
(2,9%) от децата са със скор < 4. При проследяване на 5та мин. 44 (65,7%) 
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от новородените са с оценъчен сбор, съответстващ на болка (фиг. 7), като 
максимален такъв се отчита при 19 (28,4%), т.е. такъв процент от изследва-
ните все още изпитват силна болка (скор7). На 5та мин. след процедурата, 
болката е преминала при 23 (34,3%) от новородените. 

 
Фигура 7. Оценка на процедурната болка по NIPS на 30та сек и 5та мин. 

след процедурата 

Оценяването с NFCS на 30та сек. след убождането на петата регист-
рира болка при 66 (98,5%) от новородените т.е. скор ≥ 3, а на 5та мин. броят 
им намалява до 42 (62,7%)-(фиг.8). Без болка на 5та мин. са 25 (37,3%). При 
анализиране на тежестта на болката според тази скала на 30та сек. след 
убождането на петата се отчита, че 53 (79,1%) са с 7 положителни крите-
рии и 4 (6%) са с 8, т.е. 57 новородени (85,1%) са с много силна болка. На 
5та мин. със скор 7 са само 19 (28,4%). Липсват бебета с максимален скор 8. 

 

Фигура 8. Оценка на процедурната болка по NFCS на 30та сек и 5та мин 
след процедурата 
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Съпоставиха се средните нива на процедурната болка в съответните 
периоди на отчитането ѝ. И с двете скали се регистрират статистически 
значими разлики между оценъчните скорове в различните времеви интер-
вали: преди процедурата и на 30та сек.; 30та сек. – 5та мин.; преди процеду-
рата – 5та мин. – (табл. 7) 

Таблица 7. Съпоставка на средните нива на процедурната болка в  
зависимост от използваната скала и времето на отчитане 

  Средна 
стойност n Стандартно 

отклонение 
Стандартна 

грешка u p 

Pair 1 ОбщоNIPS.преди 1,79 67 1,462 ,179 24,235 ,000 

Общо-NIPS- 30 сек 6,73 67 ,898 ,110   

Pair 2 Общо-NIPS- 30 сек 6,73 67 ,898 ,110 8,341 ,000 

Общо-NIPS-5 мин 4,46 67 2,127 ,260   

Pair 3 ОбщоNIPS.преди 1,79 67 1,462 ,179 8,386 ,000 

Общо-NIPS-5 мин 4,46 67 2,127 ,260   

Pair 4 Общо-NFCS.-преди 1,24 67 1,220 ,149 31,327 ,000 

Общо-NFCS-30 сек 6,85 67 ,744 ,091   

Pair 5 Общо-NFCS-30 сек 6,85 67 ,744 ,091 10,261 ,000 

Общо-NFCS- 5 мин 3,85 67 2,426 ,296   

Pair 6 ОбщоNFCS.преди 1,24 67 1,220 ,149 7,896 ,000 

Общо-NFCS- 5 мин 3,85 67 2,426 ,296   

 
 

Преди процедурата средните нива на болка според NIPS и NFCS са 
под 2, т.е. липсва болка. Оценъчният скор и при двете скали на 30та сек. се 
увеличава до над 6,5 (р<0,0001), след което значимо намалява на 5та мин. и 
при двете скали спрямо 30та сек., но все още персистира болка, съпоставе-
но с изходното ниво. 

На 30та сек. и на 5та мин. двете скали отчитат почти еднакъв брой но-
вородени с наличие на болка – p30сек.=0,561 (Mann Whitney = 2211,0), 
p5мин.==0,720 (Mann Whitney =2177,5) – (табл. 8, 9), т.е. и двете скали дават 
сходна оценка на болката. 
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Таблица 8. Съпоставка на разпределението според наличие или  
отсъствие на болка по двете скали на 30та сек. 

 

   NFCS 30 сек. 
   до 2 без болка 3+ с болка Total 
NIPS  
30сек. 

до 3 без болка Count 1 1 2 
% of Total 1,5% 1,5% 3,0% 

4+ с болка Count 0 65 65 
% of Total - 97,0% 97,0% 

Total Count 1 66 67 
% of Total 1,5% 98,5% 100,0% 

 

Таблица 9. Съпоставка на разпределението според наличие или  
отсъствие на болка по двете скали на 5та мин. 

 

   NFCS 5 мин. 
   до 2 без болка 3+ с болка Total 
NIPS 
5мин. 
 

до 3 без болка Count 17 6 23 
% of Total 25,4% 9,0% 34,3% 

4+ с болка Count 8 36 44 
% of Total 11,9% 53,7% 65,7% 

Total Count 25 42 67 
% of Total 37,3% 62,7% 100,0% 

 

Потърси се корелация между NIPS и NFCS преди, на 30та сек. и на 5та 
мин. след процедурата. 

Spearman's коефициентът установи положителна умерена до значи-
телна корелационна връзка между двете скали в изследваните интервали 
на проследяване – (р < 0,001). – (табл.10) 
 

Таблица 10. Корелация между NIPS и NFCS в интервалите на проследяване 

 
Общо NFCS. 

преди 
Общо-NFCS 

30 сек 
Общо-NFCS 

5 мин 
 Общо NIPS  

Преди 
Correlation 
Coefficient 

,663** ,036 -,133 

Sig. (2-tailed) ,000 ,773 ,282 
N 67 67 67 

Общо-NIPS 
30 сек 

Correlation 
Coefficient 

,187 ,468** ,115 

Sig. (2-tailed) ,130 ,000 ,354 
N 67 67 67 
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Общо NFCS. 

преди 
Общо-NFCS 

30 сек 
Общо-NFCS 

5 мин 
Общо-NIPS 
5 мин 

Correlation 
Coefficient 

,049 ,053 ,682** 

Sig. (2-tailed) ,691 ,668 ,000 
N 67 67 67 

 

1.2. Определяне надеждността на скалите като инструмент за оценка на 
болката в клиничната практика: 

В теорията на измерването надеждността е фундаментално понятие и 
представлява постоянството на измерване или степента, с която приложе-
ната методология в научното изследване измерва по един и същи начин 
всеки път, когато е използвана при едни и същи условия към едни и същи 
изследвани лица. 

Конкретно за настоящето проучване оценката на надеждността е 
направена чрез използването на Cronbch’s coefficient alpha за вътрешна 
съгласуваност на скалата и Cohen’s kappa coefficient за съгласуваност меж-
ду две експертни оценки. 

1.2.1. Изследване на надеждността на скалата NIPS 
При конструирането на скала, като мярка за вътрешната съгласува-

ност на показателите, които я формират се използва Cronbch’s coefficient 
alpha. Той се изчислява на базата на средноаритметичните стойности или 
средните корелации за всеки признак от скалата с всеки друг неин компо-
нент. Една скала се приема за надеждна, ако стойностите на коефициента 
алфа са над 0.70. Препоръчителните нива за него са в интервала 0.70 – 0.90. 

Чрез изчисляване на Cronbch’s coefficient alpha се изследва надежд-
ността на скалата NIPS в трите периода на проследяване. 

При мултимодалната скала Cronbach's Alpha и в трите периода на из-
следване показва висока надеждност – над 0,70: преди процедура 
(α=0,736), на 30та сек. (α=0,801) и на 5та мин. (α=0,776). При NIPS всичките 
елементи на скалата и при трите измервания са с Corrected Item-Total 
Correlation над 0,30 т.е. всеки един компонент от скалата допринася за 
нейната надеждност. – (табл. 11, 12, 13, 14) 
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Таблица 11. Коефициент на Кронбах за NIPS 

Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
 Преди-      ,736 ,754 7 
На 30сек.-  ,801 ,948 7 
На 5мин.-   ,776 ,886 7 

 
 

Таблица 12. Надеждност на NIPS преди процедурата 

NIPS 
преди процедурата 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Изражение на лицето  3,31 6,764 ,556 ,696 

Плач  3,39 6,514 ,717 ,674 

Дишане 3,54 7,889 ,418 ,742 

Движение на ръчички  2,87 6,633 ,556 ,692 

Движение на крачета  2,96 6,801 ,444 ,709 

Сън/бодърстване  3,49 7,405 ,560 ,719 

Общо  1,76 1,972 ,994 ,659 

 
 

Таблица 13. Надеждност на NIPS на 30та сек. 

NIPS 
на 30 сек. 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Изражение на лицето 12,60 2,650 ,743 ,786 

Плач  11,69 1,841 ,888 ,699 

Дишане  12,60 2,744 ,502 ,800 

Движение на ръчички 12,60 2,650 ,743 ,786 

Движение на крачета 12,60 2,650 ,743 ,786 

Сън/бодърстване 12,63 2,393 ,807 ,757 

Общо 6,78 ,828 ,996 ,814 
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Таблица 14. Надеждност на NIPS на 5та мин. 

NIPS 
на 5 мин. 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Изражение на лицето 8,22 16,203 ,593 ,756 

Плач  8,03 13,062 ,788 ,695 

Дишане 8,22 15,890 ,687 ,747 

Движение на ръчички 8,08 16,822 ,582 ,766 

Движение на крачета 8,11 16,785 ,536 ,767 

Сън/бодърстване 8,60 15,369 ,771 ,735 

Общо 4,48 4,628 1,000 ,795 

 
 

1.2.2. Изследване надеждност на NFCS.  
Отчетените стойности за Cronbach's Alpha са: преди процедурата – 

0,722; на 30та сек. – 0,762 и на 5та мин. – 0,745, което означава, че скалата е 
надеждна за изследваната извадка. – (табл.15) 

 
Таблица 15. Коефициент на Кронбах за NFCS 

Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
Преди -,722                                    ,776 9 
На 30 сек.-,762                  ,918 9 
На 5 мин.-,745                  ,862 9 

 
 

С ниска корелация с общия скор преди убождането на петата са 
признаците: „изплезен език“, „тремор на брадичката“ и „стегнат език“ 
(липсва тяхната изява). – (табл.16) 



– 26 – 

Таблица 16. Надеждност на NFCS преди процедурата 

Item-Total Statistics  

NFCS  
преди процедурата 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Бръчки по челото 2,37 4,813 ,771 ,627 

Стиснати очи 2,34 4,744 ,727 ,625 
Дълбочина на  
назолабиална гънка 

2,36 4,779 ,745 ,626 

Отворени уста 1,85 5,583 ,560 ,727 

Стегнат език 2,48 5,950 ,000 ,707 

Треперене  на брадичка 2,48 5,950 ,000 ,707 

Изплезен език 2,37 5,844 ,008 ,718 

Разтегната уста 2,33 4,769 ,671 ,630 
Общо 1,24 1,488 1,000 ,543 

 
На 30та сек. след процедурната болка се отчете, че признакът „изпле-

зен език“ има слаба корелация с общия скор – 0,227, следователно този по-
казател не корелира достатъчно добре с другите компоненти. Установи се, 
че ако го премахнем стойността на Cronbach's Alpha е 0,763, т.е. коефици-
ентът нараства, което означава, че той не допринася за надеждността на 
скалата. – (табл.17) 

 
Таблица 17. Надеждност на NFCS на 30та сек. след процедурата 

NFCS 
на 30 сек. 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Бръчки по челото  12,61 2,673 ,734 ,732 
Стискане на очите 12,64 2,666 ,400 ,744 
Дълбочината на  
назолабиалната гънка 

12,61 2,673 ,734 ,732 

Отворени устни 12,64 2,727 ,307 ,753 
Стегнат език  12,67 2,379 ,648 ,709 
Треперене на брадичка 12,64 2,573 ,544 ,729 
Изплезен език  13,50 2,685 ,227 ,763 
Разтегната уста 12,70 2,399 ,508 ,724 
Общо          6,74 1,086 ,855 ,708 
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На 5та мин. се вижда, че отново показателят „изплезен език“ има 
много малки стойности на корелация с общата стойност на 5та мин., което 
потвърждава, че този компонент на скалата има малко значение за нейната 
надеждност при контингента-доносени новородени, а премахването му ще 
доведе до нарастване на Cronbach's Alpha=0,774. В нашето изследване с 
ниска корелация е и друг показател „отворени устни“, но неговото елими-
ниране не води до нарастване на Cronbach's Alpha т.е. той е от значение за 
надеждността на скалата. (табл. 18) 

Таблица 18. Надеждност на NFCS на 5та мин.  

NFCS 
 на 5 мин. 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
Бръчки по челото  7,32 19,292 ,865 ,901 ,691 
Стискане на очите 7,14 19,748 ,752 ,711 ,701 
Дълбочината на  
назолабиалната гънка 

7,25 19,401 ,823 ,843 ,694 

Отворени устни 6,86 22,214 ,301 ,350 ,744 
Стегнат език  7,36 19,772 ,765 ,836 ,701 
Треперене на брадичка  7,36 19,400 ,859 ,912 ,693 
Изплезен език  7,59 24,015 -,240 ,232 ,774 
Разтегната уста 7,18 20,431 ,579 ,400 ,716 
Общо 3,75      6,843 ,794         ,697        ,856 
                  

1.2.3. Приложимост на скалите чрез сравняване на оценките на раз-
личните експерти-оценители. 

За оценка на приложимостта на скалите анализираме равнището на 
съвпадащи оценки между експертите относно отделните участници в изс-
ледването чрез коефициент на Cohen (kappa). 

За интерпретирането на стойностите на коефициента за съгласува-
ност kappa е използвана предложената от Peat скала: умерена = 0.5; добра = 
≥0.7; много добра = ≥0.8 

(Peat, J. (2002). Health science research: A handbook of quantitative methods. 
SAGE Publications). 

Коригираният коефициент kappa на Cohen за двете скали се движи в 
границите 0,724÷0,786 и доказва добра степен на съгласие между оценките 
на експертите. 
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1.3. Оценка на отделните компоненти на скалите – NIPS и NFCS  
1.3.1. Анализ на изявата и продължителност на признаците по NIPS – 

(фиг. 9) 

 
Фигура 9. Относителен дял на децата с позитивиране на компонентите 

на NIPS (%) 

Преди процедурата показателите: „движение на ръчички“ и „движе-
ние на крачета“ се позитивират при най-голям процент, съответно при 
68,7% и 59,7% от новородените. На 30та сек. след болезнения стимул всич-
ки компоненти на скалата NIPS се проявяват в над 90% от изследваните, а 
на 5та мин. отчитаме намаляване на тяхната процентна изява, като най-
съществено това проличава при показателя „сън/бодърстване“ от 94% на 
34,8%. Най-малка динамика в стойностите на отделните компонентите на 
скалата след убождането на петата на 30та сек. и 5та мин. се регистрира при 
„движение на ръчички“ (98,5/88,1%) и „движение на крачета“ (98,5/85,1%) 
– (фиг. 9). 

1.3.2. Анализ на изявата и продължителност на признаците по NFCS 
– (фиг. 10) 

При прилагане на NFCS се установи, че преди процедурната болка 
най-чест положителен критерий от скалата е „отворени устни“ (62,7%). 
Според получените от нас данни: „отворени устни“ (100%), „стискане на 
очите“ (98,5%), „дълбочина на назолабиалната гънка“ (98,5%), „бръчки по 
челото“ (98,5%) и „треперене на брадичката“ (95,5%) се установяват в над 
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95% деца на 30та сек след процедурата. Само показателят „изплезен език“ 
се отчита в 6%. На 5та мин. след скрининга при най-висок процент новоро-
дени се регистрират „отворени устни“ (88,9%), „стискане на очите“ – 
(56,9%) и „разтегната уста“ (56,7%). Констатира се, че показателят „изпле-
зен език“ е с най-ниска степен на изява преди и след болковия стимул. 

 

Фигура 10. Относителен дял на децата с позитивиране на компонентите 
на NFCS (%) 

 
1.4. Проследяване на промените във физиологичните маркери за болка: 
сърдечна честота, дихателна честота, кислородна сатурация, артериално 
налягане в резултат на болезнения стимул. 

1.4.1. Сърдечна честота – (табл. 19) 

Отчетени са значими разлики в стойностите на сърдечната честота 
между всички интервали на проследяване: преди и 30та сек. р=0,000, 30та 
сек. и 5та мин. p=0,002 и преди процедурата и 5та мин. р=0,049. Установи 
се, че на 5та мин. децата не възстановяват нивото на сърдечна честота 
спрямо тази, преди убождането на петата. (табл.16) При динамичното 
проследяване на виталния показател – СЧ се установи, че 34 (50,7%) от но-
вородените на 30та сек. след процедурната болка реагират с тахикардия, а 
само 7 (10,4%) с брадикардия. На 5 мин. – 18 (26,8%) са с тахикардия, а 16 
(23,8%) с брадикардия. 
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Таблица 19. Сравняване на сърдечната честота в проследените периоди 

Paired Samples Statistics    

  
Средна n 

Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

u p 

Pair 1 сърдечна честота – 
преди 

136,85 67 22,456 2,743 6,853 ,000 

сърдечна честота – 
30 сек  

158,07 67 28,557 3,489   

Pair 2 сърдечна честота – 
30 сек  

158,07 67 28,557 3,489 3,186 ,002 

сърдечна честота – 
5 мин 

143,41 67 29,872 3,667   

Pair 3 сърдечна честота – 
преди 

136,85 67 22,456 2,743 2,008 ,049 

сърдечна честота – 
5 мин 

143,41 67 29,872 3,667   

 

1.4.2. Дихателна честота – (табл. 20) 

На 30та сек. след убождане на петата ДЧ намалява в сравнение с на-
чалната (р=0,001). При сравняването на този физиологичен маркер в ин-
тервала 30та сек. – 5та мин. се наблюдава значимо повишаване на стойност-
та му (р=0,001) т.е. на 5та мин. след болезнения стимул дихателната честота 
се възстановява до изходната. 

Таблица 20. Сравняване на дихателната честота  

  
Средна N 

Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

u p 

Pair 1 Дишане – 
преди 

43,29 67 9,444 1,137 9.89 0.001 

Дишане – 
30 сек. 

30,47 
67 

9,670 1,187   

Pair 2 Дишане – 
30 сек. 

30,47 
67 

9,670 1,190 7.41 0.001 

Дишане –  
5 мин. 

45,34 
67 

13,290 1,636   

Pair 3 Дишане – 
преди 

43,29 
67 

9,444 1,162 1.34 0.184 

Дишане –  
5 мин. 

45,34 
67 

13,290 1,696 
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1.4.3.Кислородна сатурация (tSpO2) – (табл. 21) 

Таблица 21. Динамика на кислородната сатурация 

Paired Samples Statistics    

  
Средна n 

Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

u р 

Pair 1 Кислородна сатурация –
преди 

97,04 67 4,637 ,566 8,312 ,000 

Кислородна сатурация – 
30 сек 

88,13 67 8,881 1,085   

Pair 2 Кислородна сатурация – 
30 сек 

88,13 67 8,881 1,085 -4,244 ,000 

Кислородна сатурация – 
5 мин 

94,12 67 8,845 1,081   

Pair 3 Кислородна сатурация –
преди 

97,04 67 4,637 ,566 2,853 ,006 

Кислородна сатурация – 
5 мин 

94,12 67 8,845 1,081 
  

 
Регистрират се значими разлики в транскутанната кислородна сату-

рация (tSpO2) във всички интервали на измерване: преди и 30та сек, между 
30та сек. и 5та мин. и изходната стойност и тази на 5та мин. На 30та сек. след 
процедурата в сравнение с началните ѝ стойности tSpO2 намалява. На 5та 

мин. се отчете повишаване без достигане до изходната стойност. (табл. 21) 
На 30та сек. след процедурата при 53 (79,1%) от пациентите се отчете tSрO2 
<95%, а от тях при 9 (16,6%) – tSрO2<80%. На 5та мин. процентът на бебе-
тата с tSрO2<95% намалява до 38,8% т.е. 26 бебета, а от тях с tSрO2 <80% 
са 6 (11,1%). 

 

 

1.4.4. Артериално налягане (RR) – (табл. 22) 

Констатира се значимо увеличаване на систолната и диастолната 
компонента на RR на 5та мин. след процедурната болка (р=0,001). 
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Таблица 22. Сравняване на компонентите на RR преди процедурата и на 
5та мин 

  
Средна n 

Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

u p 

 RR sist.-преди процедурата 79,46 55 15,578 2,101 9.84 0.001 
RR sist.-5 мин. след 
процедурата 

93,16 55 14,680 1,979   

 RR diast.-преди 
процедурата 

46,20 55 11,045 1,489 4.35 0.001 

RR diast.-5 мин. след 
процедурата 

53,45 55 14,004 1,888   

 

1.5. Корелации между оценъчния скор по скалите NIPS и NFCS и физиоло-
гичните маркери – сърдечна честота, дихателна честота, кислородна сату-
рация и артериално налягане. 

Установиха се корелации между оценъчния скор на двете скали и ви-
талните показатели – СЧ, ДЧ, tSрO2, като физиологични маркери за болка. 
(табл. 23) Липсват такива зависимости между оценките по NIPS и NFCS и 
артериалното налягане преди процедурата и на 5та мин. след нея. 

 
Таблица 23. Корелации между оценъчния скор на скалите и  

физиологичните маркери 

   NIPS tSрO2 СЧ ДЧ NFCS 
 NIPS Correlation 

Coefficient 1,000 -,475** ,478** -,363** ,593** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 
tSрO2 Correlation 

Coefficient  1,000 -,173* ,348** -,310** 

Sig. (2-tailed)  . ,014 ,000 ,000 
СЧ Correlation 

Coefficient   1,000 -,184** ,214** 

Sig. (2-tailed)   . ,009 ,003 
ДЧ Correlation 

Coefficient    1,000 -,297** 

Sig. (2-tailed)    . ,000 
NFCS Correlation 

Coefficient     1,000 

Sig. (2-tailed)     . 
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Успоредната динамика на промените в оценъчния скор по NIPS, 
NFCS и физиологичните показатели е представена на фиг. 11.  

 
Непосредствено след процедурната болка /на 30та сек./, с повишаване 

на оценъчния скор по скалите (тежестта на болката) се отчита увеличаване 
на СЧ и намаляване на ДЧ и tSрO2, т.е. налице е позитивна корелация меж-
ду оценките на скалите и СЧ и негативна между ДЧ, tSрO2 и оценъчните 
скорове. На 5та мин. след убождането на петата се установи паралелно по-
нижаване на оценъчния скор, СЧ и повишаване на ДЧ и tSрO2, така че фи-
зиологичните показатели почти се нормализират до изходни стойности, а 
оценъчният скор се приближава към този, преди процедурата, но все още 
показва, макар и слаба болка.  

 
 

Фигура 11. Паралелно представяне на промените в оценъчните скорове на 
скалите и физиологичните маркери за болка 
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РЕЗУЛТАТИ ПО ВТОРА ЗАДАЧА 

 

2. Проучване влиянието на фактори, свързани с новороденото (г.в., тегло 
и ръст при раждане, пол, механизъм на раждане) върху тежестта на 
процедурната болка и корелационните зависимости между тях и физио-
логичните показатели. 

В тази част на дисертационния труд са анализирани фактори, свърза-
ни с новороденото при децата от контролната група (67 броя) с цел да се 
избегне замъгляващото влияние на приложените нефармакологични мето-
ди. Проучени са факторите: гестационна възраст, телесна маса, ръст, пол, 
механизъм на раждане и отражението им върху интензитета на болката, 
определена чрез двете скали. Допълнително са изследвани корелациите 
между тези показатели и физиологичните маркери за болка – СЧ, ДЧ, RR, 
tSpO2. 

 
2.1. Гестационната възраст: 
При новородените с различна г.в. – от 37 до 41 г.с. преди убождането 

на петата не се отчита значима разлика в оценъчния скор, съответстващ на 
липсваща болка. При оценка на тежестта на болката на 30тата секунда, ро-
дените в 37 г.с. имат сходни стойности с тези от останалите г.с., но на 5та 
минута и по двете скали показват най-ниски оценки. Изследваните в 41 г.с. 
имат най-висок скор според използваните скали, с изключение на NIPS на 
5та мин. Въпреки, че не се установи сигнификантна разлика (р ˃ 0,05) об-
щата тенденция, която се демонстрира, е повишаване на нивото на отчете-
ната болка с нарастване на г.в. – (табл. 24). 

Изследването на зависимост между г.в. и физиологичните маркери за 
болка – сърдечна честота, транскутанна кислородна сатурация, дихателна 
честота и артериално налягане в проследените интервали показа наличие 
на слаба отрицателна корелация между г.в. и кислородната сатурация на 
5та мин – р=0,022 (r = – 0,279) т.е. с нарастване на г.в. е по-изразено пони-
жението на транскутантната сатурацията след процедурна болка. 
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Таблица 24. Оценка на болката след процедурата в зависимост от  
гестационната седмица на раждане (отчетени по скали NIPS и NFCS) 

  
n Средна 

стойност 
Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка f p   

общоNIPS.преди 37 12 1,08 1,084 ,313   
38 14 2,07 1,207 ,322   
39 20 1,75 1,410 ,315 1,049 ,389 
40 11 2,18 2,089 ,630   
41 10 1,90 1,449 ,458   
Total 67 1,79 1,462 ,179   

Общо-NIPS – 
30 сек 

37 12 6,83 ,389 ,112   
38 14 6,14 1,748 ,467   
39 20 6,90 ,447 ,100 2,101 ,091 
40 11 6,82 ,405 ,122   
41 10 7,00 ,000 ,000   
Total 67 6,73 ,898 ,110   

Общо-NIPS – 
5 мин 

37 12 4,00 2,000 ,577   
38 14 5,07 2,129 ,569   
39 20 4,25 2,023 ,452 ,578 ,679 
40 11 4,82 1,834 ,553   
41 10 4,20 2,860 ,904   
Total 67 4,46 2,127 ,260   

общо 
NFCS.преди 

37 12 ,83 ,835 ,241   
38 14 1,29 1,069 ,286   
39 20 1,25 1,164 ,260 ,451 ,771 
40 11 1,45 1,635 ,493   
41 10 1,40 1,506 ,476   
Total 67 1,24 1,220 ,149   

Общо-NFCS – 
30 сек 

37 12 6,92 ,289 ,083   
38 14 6,50 1,401 ,374   
39 20 7,00 ,324 ,073 1,461 ,225 
40 11 7,00 ,447 ,135   
41 10 7,10 ,316 ,100   
Total 67 6,90 ,721 ,088   

Общо-NFCS – 
5 мин 

37 12 3,17 2,329 ,672   
38 14 3,43 2,681 ,716   
39 20 3,60 2,604 ,582 ,333 ,854 
40 11 4,09 2,548 ,768   
41 10 4,20 2,530 ,800   
Total 67 3,66 2,502 ,306   
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2.2. Тегло (телесна маса) при раждане и ръст на новороденото: 
Установи се умерена корелационна зависимост между теглото на де-

тето и интензитета на болката на 5та минута и по двете скали – NFCS и 
NIPS – РNIPS=0,01 (r=0,312), РNFCS=0,011 (r=0,308). С нарастването на тегло-
то се наблюдава увеличаване силата на болката. (табл. 25) Резултатите от 
еднофакторния регресионен анализ показват, че рожденото тегло на ново-
роденото, като самостоятелен фактор обяснява 10,3% от промените в ниво-
то на болка р=0,008 (f=7,428). 

Не се установи корелационна зависимост на този показател с нито 
един от физиологичните маркери за болка–сърдечна честота, дихателна 
честота, транскутанна кислородна сатурация, артериално налягане в прос-
ледените интервали. 

Проследяването на ръста на новороденото не установи зависимости 
между него и тежестта на болката (табл. 25), както и с физиологичните 
маркери. 

Таблица 25. Корелационна зависимост между процедурната болка,  
средното тегло и ръста на новородените при раждане 

 
Общо 
NIPS 

Преди 

Общо-
NIPS  
30 сек 

Общо-
NIPS 
5 мин 

Общо                   
NFCS 
преди 

Общо-
NFCS 
30 сек 

Общо-
NFCS  
5 мин 

 Новородени 
Тегло 

Correlation 
Coefficient 

,195 -,038 ,312* -,071 ,020 ,308* 

Sig. (2-
tailed) 

,113 ,759 ,010 ,568 ,875 ,011 

N 67 67 67 67 67 67 
Новородени 
ръст 

Correlation 
Coefficient 

,078 -,008 ,087 -,194 -,050 ,124 

Sig. (2-
tailed) 

,530 ,950 ,482 ,116 ,689 ,316 

N 67 67 67 67 67 67 

 

2.3. Пол на новороденото 
Наблюдава се интересна зависимост между пола и общата оценка по 

скалите. Установи се, че средната стойност на оценъчния скор е по-висока 
при момчета по NIPS на 30та сек. и на 5та мин. след процедурата, а по NFCS 
е налице по-висока тежест на процедурна болка при момичетата, но без 
значима разлика. (р ˃ 0,05) 

Няма корелации (р ˃ 0,05) между пола и физиологичните маркери за 
болка. 
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2.4. Начин на родоразрешение 
Във всички проследени интервали разликите са статистически нез-

начими (р ˃ 0,05). Прави впечатление, че преди процедурата по двете ска-
ли най-ниски са стойностите за болка при родените по механизма на нор-
малното раждане, а най-високи при асистирано вагинално раждане чрез 
вакуум екстрактор. На 30та секунда и 5та минута след скрининга се отчете 
най-интензивна болка при нормално родените, в сравнение с тези, родо-
разрешени чрез секцио цезареа и вакуум екстрактор. (табл. 26) 

Не се констатира корелационна зависимост между начина на родо-
разрешение и физиологичните маркери за болка. (р>0,05) 

Таблица 26. Средни нива на процедурната болка в зависимост от начина 
на родоразрешаване 

  
n Средна 

стойност 
Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка f p 

  
Общо-NIPS – 
преди 

Нормално раж-
дане 24 1,58 1,640 ,335 

,808 ,450 Sectio Caesarea 40 1,85 1,369 ,216 
Вакуум 3 2,67 1,155 ,667 
Total 67 1,79 1,462 ,179 

Общо-NIPS – 
30 сек 

Нормално раж-
дане 24 6,79 ,658 ,134   

Sectio Caesarea 40 6,70 1,043 ,165 ,084 ,920 
Вакуум 3 6,67 ,577 ,333   
Total 67 6,73 ,898 ,110   

Общо-NIPS – 
5 мин 

Нормално раж-
дане 24 4,58 2,430 ,496   

Sectio Caesarea 40 4,28 1,948 ,308 ,977 ,382 
Вакуум 3 6,00 1,732 1,000   
Total 67 4,46 2,127 ,260   

Общо-NFCS –
преди 

Нормално раж-
дане 24 1,12 1,361 ,278   

Sectio Caesarea 40 1,28 1,154 ,183 ,300 ,742 
Вакуум 3 1,67 1,155 ,667   
Total 67 1,24 1,220 ,149   

Общо-NFCS – 
30 сек 

Нормално раж-
дане 24 6,92 ,282 ,058   

Sectio Caesarea 40 6,90 ,900 ,142 ,158 ,854 
Вакуум 3 6,67 ,577 ,333   
Total 67 6,90 ,721 ,088   

Общо-NFCS – 
5 мин 

Нормално раж-
дане 24 4,25 2,625 ,536   

Sectio Caesarea 40 3,28 2,407 ,381 1,175 ,315 
Вакуум 3 4,00 2,646 1,528   
Total 67 3,66 2,502 ,306   
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РЕЗУЛТАТИ ПО ТРЕТА ЗАДАЧА 

3. Сравняване обезболяващия ефект на два стандартни нефармакологични 
метода (перорален прием на Sol.Glucоsаe 25% и ненутритивно сукане) и 
два алтернативни нефармакологични подхода (перорален прием на Arnica 
D30 и Hyperycum D6) върху процедурната болка на база оценъчен скор по 
NIPS и NFCS, както и чрез промените във физиологичните показатели. 

3.1. Приложение на Sol.Glucоse 25% и ненутритивно сукане за овла-
дяване на процедурната болка. 

3.1.1. Определяне на обезболяващия ефект на Sol.Glucоse 25% –
(табл. 27, 28) 

Таблица 27. Сравняване на оценъчния скор по скалите NIPS и NFCS в две-
те групи: със Sol.Glucosae 25% и контролна /необезболени/ в проследените 

интервали: преди, на 30та сек и на 5та мин. след процедурата 

Скала за 
оценка на 
болка 

Групи 
Преди 

начало на 
процедурата 

p 
На 30 

сек р На 5 мин p 

Общо 
NIPS 

Необезболени 1,79±0,18 

0,380 

6,73±0,11 

0,034 

4,46±0,26 

0,016 
Sol.Glucosae 
25% 

1,50±0,28 6,98±0,03 
 

3,28±0,40 

Общо 
NFCS 

Необезболени 1,24±0,15 

0,995 

6,85±0,09 

0,846 

3,85±0,30 

0,076 
Sol.Glucosae 
25% 

1,24±0,20 6,88±0,05 2.95±0,42 

 
По скала NIPS необезболените новородени са със сигнификантно по-

нисък оценъчен скор за болка на 30та сек. (р=0,034) спрямо обезболените. 
Получилите глюкозен разтвор имат значимо по-ниска оценка на 5та мин. 
(р=0,016) спрямо контролната група. 

Според NFCS общата оценка за болка на получилите глюкозен разт-
вор не се различава значимо от тази на необезболените, но на 5та мин. се 
констатира по-нисък скор на нивото за болка при приелите глюкоза, 
(р=0,076). 

При проследяване на виталните показатели (табл. 28) отчитаме ста-
тистическа разлика непосредствено след приема на Sol.Glucosae 25% преди 
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процедурата – по-забавено дишане (р=0,001), по-ниска транскутанна кис-
лородна сатурация (р=0,012), по-високо систолично (р=0,005) и диасто-
лично артериално налягане (р=0,033). На 30та сек. се установява сигнифи-
кантно по-висока сърдечна честота при обезболените с глюкозен разтвор 
(р=0,023) и липса на значима разлика в другите физиологични маркери. На 
5та мин. след процедурата се регистрират сигнификантни разлики в два по-
казателя: дишане – по-забавено (р=0,012) и систолично артериално наляга-
не – по-високо (р=0,020), но те са в рамките на физиологичните норми. И в 
двете групи кислородната сатурация не достига 95% на 5та мин., но е над 
90% и се доближава до изходната. 
 

Таблица 28. Сравняване на физиологичните показатели в проследените 
интервали 

Показатели Групи 
Преди начало 

на 
процедурата 

p На 30 сек p На 5 мин р 

Сърдечна 
честота 

Необезболени 136,85±2,74 

0,549 

158,07±3,49 

0,023 

143,99±3,67 0,264 

Sol.Glucosae 

25% 
139,50±3,36 170,70±4,01 137,18±4,89 

Кислородна 
сатурация 

Необезболени 97,04±0,57 

0,012 

88,13±1,08 

0,295 

94,12±1,08 0,527 

Sol.Glucosae 

25%   
94,58±0,81 86,08±1,75 93,08±1,09 

Дишане Необезболени 43,29±1,16 

0,001 

30,47±1,19 

0,667 

45,34±1,68 0,012 

Sol.Glucosae 

25%   
30,15±2,51 31,54±2,17 35,03±3,58 

RR diast. Необезболени 46,20±1,48 

0,033 

- 

- 

53,45±1,89 0,212 

Sol.Glucosae 

25%   
52,27±2,65 - 57,62±2,82 

RR sist. Необезболени 79,46±2,12 

0,005 

- 

- 

93,16±1,98 0,020 

Sol.Glucosae 

25%   
90,03±3,17 - 101,10±2,64 



– 40 – 

3.1.2. Определяне на обезболяващия ефект на NNS (биберон-
залъгалка) – (табл. 29, 30) 

Таблица 29. Сравняване на общите оценки на скалите NIPS и NFCS в 
двете групи – контролна и NNS в проследените интервали:  

преди, на 30 та сек и на 5та мин след процедурата 

Показатели Групи 
Преди начало 

на процедурата 
p На 30 сек р На 5 мин р 

Общо NIPS 
Необезболени 1,79±0,18 

0,074 
6,73±0,11 

0,180 
4,46±0,26 

0,338 ненутритивно 
сукане 

1,32±0,15 6,90±0,06 4,02±0,40 

Общо NFCS 
Необезболени 1,24±0,15 

0,001 
6,85±0,09 

0,160 
3,85±0,30 

0,291 ненутритивно 
сукане 

0,10±0,05 6,58±0,17 3,32±0,41 

 
Оценъчният скор по NIPS при обезболените с ненутритивно сукане е 

по-нисък от този на контролната група преди и на 5та мин., но липсват ста-
тистически значими разлики. По NFCS се констатира също по-нисък скор 
след процедурата при обезболените с ненутритивно сукане, но без сигни-
фикантна разлика, докато такава е отчетена преди болковия стимул 
(р=0,001). 

Таблица 30. Сравняване на физиологичните показатели в двете групи – 
контролна и ненутритивно сукане 

Показатели Групи 
Преди 

начало на 
процедурата 

p На 30 сек р На 5 мин р 

Сърдечна 
честота 

Необезболени 136,85±2,74 
0,001 

158,07±3,49 
,109 

143,99±3,67 
0,518 ненутритивно 

сукане 122,23±2,76 165,28±2,76 140,20±4,39 

Кислородна 
сатурация 

Необезболени 97,04±0,57 
0,682 

88,13±1,09 
,378 

94,12±1,08 
0,094 ненутритивно 

сукане 96,68±0,67 86,49±1,58 91,18±1,35 

Дишане Необезболени 43,29±1,16 
0,408 

30,47±1,19 
,672 

45,34±1,68 
0,001 ненутритивно 

сукане 40,73±2,85 31,55±2,24 33,08±2,63 

RR diast. Необезболени 46,20±1,48 
0,153 

- 
- 

53,45±1,89 
0,480 ненутритивно 

сукане 51,21±3,12 - 56,56±3,94 

RR sist. Необезболени 79,46±2,12 
0,001 

- 
- 

93,16±1,98 
0,001 ненутритивно 

сукане 94,91±3,07 - 105,38±3,50 



– 41 – 

Съпоставката на физиологичните показатели установи статистически 
значими разлики преди процедурата при NNS: за сърдечна честота – по-
ниска (р=0,001) и за систолното артериално налягане – по-високо 
(p=0,001), но и в двете групи са в референтни граници. На 5та мин. досто-
верни разлики се откриват при дишането – по-забавено (р=0,001) и при 
систолното кръвно налягане – по-високо (р=0,001) в групата с ненутритив-
но сукане. 

 

3.1.3. Сравняване на обезболяващия ефект на перорален прием на 
Sol.Glucose 25% и ненутритивно сукане – (фиг. 12, 13) 

 

Фигура 12.Сравняване на обезболяващия ефект на перорален прием на 
Sol.Glucosае 25% и ненутритивно сукане чрез оценъчния скор по NIPS 

 
Оценяването чрез NIPS не регистрира значими разлики преди про-

цедурата и на 30та сек. На 5та мин. се отчете по-ниска тежест на процедур-
ната болка при обезболените със Sol.Glucosae 25%, (среден оценъчен скор 
под 4, т.е. липсва болка на 5та мин.), докато в групата с ненутритивно сука-
не скорът е 4,02±0,40, но разликата не е статистически значима. – (фиг. 12) 

 
По скалата NFCS новородените, обезболени с глюкозен разтвор имат 

по-висок оценъчен скор преди процедурата и на 30та сек., но по-нисък на 
5та мин., в сравнение с получилите ненутритивно сукане. Значима разлика, 
обаче се отчете само в интервала преди процедурата (р=0,001). – (фиг. 13) 
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Фигура 13. Сравняване на обезболяващия ефект на перорален прием на 
Sol.Glucosае 25% и ненутритивно сукане чрез оценъчния скор по NFCS 

 
Съпоставка на физиологичните маркери за болка: 

– сърдечна честота – преди процедурата е регистрирана по-висока 
сърдечна честота в групата с глюкозен разтвор в сравнение с ненутритив-
ното сукане (р=0,001), независимо от това, че всички стойности са в рефе-
рентни граници. На 30та сек. тази тенденция се запазва, но няма значима 
разлика, а на 5та мин. липсва разлика. – (фиг. 14) 

 

Фигура 14. Динамика на сърдечната честота при двата метода на  
обезболяване 
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– кислородна сатурация – преди процедурата се установи по-ниска 
кислородна сатурация при децата, получили сладък разтвор (р=0,049), ма-
кар и над 90%. На 30та сек. и на 5та мин. този маркер и в двете групи има 
близки стойности, като на 30тасек. е под 90%, а на 5та мин все още остава 
< 95%. На 5та мин. tSpO2 се доближава повече до нормални нива при обез-
болените с глюкозен разтвор. (фиг. 15) 

 
Фигура 15. Промени в кислородната сатурация при двата  

нефармакологични метода 

– дихателна честота – преди процедурата групата с глюкозен разт-
вор регистрира по-ниска дихателна честота в сравнение с тази с ненутри-
тивно сукане, (р=0,007). На 30та сек. и на 5та мин. и при двете групи имаме 
почти еднакви стойности на физиологичния маркер. (фиг. 16) 

 
Фигура 16. Сравняване на дихателната честота при двата метода 
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– артериално налягане – в периодите на проследяване не се отчитат 
статистически значими разлики между двете групи по отношение на сис-
толното и диастолното артериално налягане. (фиг.17, 18) 

 

Фигура 17. Промени в систолното артериално налягане 
 
 

 

Фигура 18. Промени в диастолното артериално налягане 
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3.2. Приложение на Arnica D30 и Hypericum D6 за овладяване на процедур-
ната болка. 

3.2.1. Определяне на обезболяващия ефект на Arnica D30 – (табл. 31, 
32) 

Таблица 31. Сравняване на оценъчния скор на скалите NIPS и NFCS в 
двете групи: контролна и Arnica D30 в проследените интервали: преди, на 

30та сек. и на 5та мин. след процедурата 

Скала за 
оценка на 

болка 
Групи 

Преди начало 
на процедурата 

р На 30 сек р На 5 мин. р 

Общо NIPS 
Необезболени 1,79±0,18 

0,118 
6,73±0,11 

0,250 
4,46±0,26 

0,001 
Arnica D30 1,35±0,22 6,89±0,09 3,00±0,36 

Общо NFCS 
Необезболени 1,24±0,15 

0,381 
6,85±0,09 

0,001 
3,85±0,30 

0,001 
Arnica D30 1,04±0,18 6,28±0,10  2,35±0,32 

 

На 30та сек. имаме статистически значимо по-ниска тежест на болка в 
групата с Arnica D30 само по NFCS (р=0,001). Докато на 5та мин. оценъч-
ният скор е сигнификантно по-нисък и по двете скали и отговаря на липс-
ваща болка при групата с Arnica D30 (р=0,001), докато на 30та сек. имаме 
статистически значимо по-ниска тежест на болка в групата с Arnica D30 
само по NFCS (р=0,001). 

Таблица 32. Сравняване на физиологичните показатели в двете гру-
пи: контролна и Arnica D30 в проследените интервали: преди, на  

30та сек. и на 5та мин. след процедурата 

Показатели Групи 
Преди начало 

на процедурата 
р На 30 сек р На 5 мин. р 

Сърдечна 
честота 

Необезболени 136,85±2,74 
0.293 

158,07±3,49 
0.377 

143,99±3,67 
0,611 

Arnica D30 141.00±2,77 162,37±3,21 141,35±3,57 
Кислородна 
сатурация 

Необезболени 97,04±0,57 
0,720 

88,13±1,09 
0.168 

94,12±1,08 
0.017 

Arnica D30 97,33±0,56 89,93±0,81 97,00±0,50 

Дишане Необезболени 43,29±1,16 
0,642 

30,47±1,19 
0,722 

45,34±1,68 
0,037 

Arnica D30 42,45±1,38 29,61±2,09 40,13±1,81 

RR diast. Необезболени 46,20±1,48 
0,476 

- 
- 

53,45±1,89 
0,913 

Arnica D30 47,80±1,70 - 53,75±1,88 

RR sist. Необезболени 79,46±2,12 
0,498 

- 
- 

93,16±1,98 
0,029 

Arnica D30 81,44±1,95 - 86,35±2,38 
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При отчитане на СЧ в различните интервали не се констатират ста-
тистически значими разлики спрямо контролната група. Прави впечатле-
ние нарастването на 30та сек. и възстановяването ѝ до изходното ниво на 5та 
мин. За разлика от контролната група, стойностите на tSpO2 след прием на 
Аrnica D30 достигат на 5та мин. до изходното ниво, което е над 95%, 
(р=0,017). Сигнификантна разлика на 5та мин. има и при ДЧ – по-ниска при 
Arnica D30 (р=0,037), но и в двете групи е в референтни граници. На 5та 
мин. RR и в двете групи показва по-високи стойности спрямо изходните, 
като систоличното налягане е по-ниско при Arnica D30, спрямо контролна-
та група (р=0,029). 

В интервала 12ти – 24ти ч. не установихме отклонения от нормата за 
възрастта на проследените физиологични показатели – СЧ, ДЧ, tSpO2 и RR 
след обезболяване с Arnica D30. 

 

3.2.2. Определяне на обезболяващият ефект на Hypericum D6 – (табл. 
33, 34) 

Таблица 33. Сравняване на общите оценки на скалите в двете групи – 
контролна и HypericumD6 в проследените интервали: преди, на 3та сек и 

на 5та мин след процедурата 

Скала за 
оценка на 

болка 
Групи 

Преди 
начало на 

процедурата 
р На 30 сек р На 5 мин р 

Общо NIPS Необезболени 1,79±0,18 

0,858 

6,73±0,11 

0,034 

4,46±0,26 

0,001 
Hypericum D6 1,73±0,32 6,98±0,03 2,28±0,36 

Общо NFCS Необезболени 1,24±0,15 

0,470 

6,85±0,09 

0,761 

3,85±0,30 

0,001 
Hypericum D6 1,05±0,23 6,80±0,15 2,00±0,34 

 
Според NIPS на 30та сек. скорът е по-висок в групата с Hypericum D6 

(р=0,034)., докато на 5та мин. получилите обезболяване имат по-ниска те-
жест на болка от контролната група..(р=0,001) При прилагане на NFCS из-
следваните новородени с Hypericum D6 имат по-нисък оценъчен скор на 
30та сек. (без значима разлика) и на 5та мин. (р=0,001) 
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Таблица 34. Сравняване на физиологичните показатели в двете групи в 
проследените интервали от време 

Показатели Групи 
Преди 

начало на 
процедурата 

р На 30 сек р На 5 мин. р 

Сърдечна 
честота 

Необезболени 136,85±2,74 

0,208 

158,07±3,49 

0,858 

143,99±3,67 

0,034 
Hypericum D6 129,6±2,84 159,2±5,37 132,25±3,50 

Кислородна 
сатурация 

Необезболени 97,04±0,57 

0,745 

88,04±1,09 

0,566 

94,12±1,08 

0,872 
Hypericum D6 96,78±0,49 89,03±1,23 95,40±0,76 

Дишане Необезболени 43,29±1,16 

0,001 

30,47±1,19 

0,045 

45,34±1,68 

0,503 
Hypericum D6 33,80±2,09 26,13±1,93 43,18±2,75 

RR diast. Необезболени 46,20±1,48 

0,183 

- - 53,45±1,89 

0,406 
Hypericum D6 49,97±2,38 - 50,87±2,39 

RR sist. Необезболени 79,46±2,12 

0,040 

- - 93,16±1,98 

0,520 
Hypericum D6 86,72±2,82 - 95,29±2,63 

   
Сравняването на физиологичните показатели показа статистически 

значими разлики по отношение на сърдечната честота на 5та мин. след про-
цедурната болка, но и в двете групи са в референтни граници (р=0,034). 
При физиологичния маркер – дишане отчитаме по-ниска честота при обез-
болените с Hypericum D6 преди процедурата (р=0,001) и на 30та сек. 
(р=0,045). Систолното артериално налягане е по-високо в групата с 
Hypericum D6 преди процедурата, но е в референтни граници. В интервала 
12ти – 24ти ч. не установихме отклонения от нормата за възрастта на прос-
ледените физиологични показатели – СЧ, ДЧ, tSpO2 и RR след обезболява-
не с Hypericum D6. 
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3.2.3. Сравняване на обезболяващия ефект на перорален прием на 
Arnica D30 и перорален прием на Hyperycum D6. (фиг. 19, 20) 

 

 

Фигура 19. Сравняване на общите оценки на NIPS в  
проследените интервали 

Според оценката по NIPS липсва статистически значима разлика 
преди и на 30та сек. след процедурата в двете групи, докато на 5та мин. гру-
пата с Hypericum D6 демонстрира по-нисък оценъчен скор в сравнение с 
получилите Аrnica D30, но без достоверна разлика (р=0,169). 

При прилагане на NFCS обезболените с Аrnica D30 имат сигнифи-
кантно по-нисък скор на 30та сек. (р=0,006) спрямо групата с Hypericum D6, 
докато на 5та мин. след процедурата не се регистрира болка. (р > 0,05) 

 

 

Фигура 20. Според оценъчен скор по NFCS 
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Съпоставка на физиологичните маркери за болка: 
 
– сърдечна честота – във всички интервали са отчетени по-ниски 

стойности на сърдечната честота, но в референтни граници при получили-
те Hypericum D6. Преди процедурата и на 5та мин. разликата е статисти-
чески значима. По-малка вариабилност на физиологичния маркер се наб-
людава при получилите Аrnica D30 и се установи еднаква с изходната сър-
дечна честота на 5та мин. (фиг. 21)    

 

 
Фигура 21. Сравняване на сърдечната честота при двата метода 
 
 
 

– кислородна сатурация – близки стойности по отношение на този 
маркер показват и двете групи. На 5та мин. се констатира възстановяване 
на траскутанната кислородната сатурация до референтни граници и при 
двата метода на обезболяване. (фиг. 22) 
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Фигура 22. Динамика в кислородната сатурация 

– дихателна честота – в групата с Hypericum D6 се регистрира ста-
тистически значима по-ниска средна стойност на дихателната честота само 
преди процедурата (р=0,001). В останалите периоди липсват достоверни 
разлики. (фиг. 23) 

 

  
Фигура 23. Проследяване на дихателната честота 

 
 – артериално налягане – при систолната компонента на артериал-

ното налягане в проследените интервали констатираме по-високи стойнос-
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ти при обезболените с Hypericum D6, като разликата е сигнификантна само 
на 5та мин. (р=0,017) Всички измерени стойности на показателя остават в 
референтни граници. Диастолното артериално налягане също е в норма, но 
без значими разлики и при двете групи. (фиг. 24, 25) 
 

 
 

Фигура 24. Динамика на систолното артериално налягане при двата  
метода 

 

 
 

Фигура 25. Промени в диастолното артериално налягане 
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4. На база на литературни данни и собствени резултати се изработи алго-
ритъм-(фиг. 26)     

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТНИ                                                                                    НЕСТАНДАРТНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на болката  

чрез  

утвърдени скали 

Оценка на болката  

чрез 

 физиологичните показатели  

 

NIPS 

 

             Обезболяване  

 

Sol.Glucosae 25%  2ml per os 

или 

Ненутритивно сукане  

2 мин. преди  убождането на 
петата 

Arnica D30  или  Hypericum D6   по 
схема: 

2 часа преди процедурата-3 пилули 

Непосредствено след нея- 3 пилули 

между 12 ти и 24ти час след процедурата – 3 
пилули   

*приготвен общо количество 3мл разтвор 
със   стерилна вода т.е. по 1мл на прием 

            

Диагноза на 
процедурната 

болка 

Без диагноза  на 
процедурната 

болка 

Процедурна болка  

след убождане на петата при 
доносени новородени 

NFCS ДЧ СЧ tSpO2   RR 

 

 

Фигура 26. АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРНА 
БОЛКА ПРИ ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ 
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5. ИЗВОДИ  

При доносени, необезболени новородени: 

1. Процедурата – убождане на петата е свързана с изява на значима 
болка. 

2. Мултимодалната скала (NIPS) и едномодалната скала (NFCS) са на-
деждни, с еднаква прецизност инструменти за оценка на процедур-
ната болка, възникнала след убождане на петата на новороденото. 

3. При доносени новородени поведенческият показател – „изплезен 
език“ от скалата (NFCS) е с най-ниска изява преди и след болезнения 
стимул. 

4. Физиологичните маркери за болка – СЧ, ДЧ , tSрO2 и RR търпят ди-
намични промени в резултат на болезнения стимул. ДЧ е най-бързо 
възстановяващият се витален показател. 

5. Паралелното проследяване на оценъчния скор, измерен чрез скалите 
и физиологичните маркери за болка – СЧ, ДЧ, tSрO2 допринасят за 
по-добро обективизиране на нейната тежест. 

6. Факторите, свързани с новороденото – г.в., ръст, пол и механизъм на 
раждане не променят тежестта на процедурната болка, оценена както 
чрез скалите – NIPS и NFCS, така и чрез физиологичните маркери. 
Теглото на новороденото при раждане е единственият фактор с вли-
яние върху болковата реакция.  

При доносени, обезболени новородени: 
7. Прилагането на Sol.Glucosae 25% намалява тежестта на процедурна-

та болката, оценено чрез мултимодалната скала. Стандартните не-
фармакологични методи за обезболяване – Sol.Glucosae 25% и NNS 
предизвикват промени във виталните показатели преди и след болез-
нения стимул.  

8. Нестандартните методи-перорален прием на Аrnica D30 и Hypericum 
D6 имат обезболяващо действие и могат да се прилагат като нефар-
макологични подходи за лечение на болката, възникнала след убож-
дането на петата на доносеното новородено. Приемът на Аrnica D30 
влияе върху виталните показатели след процедурна болка, докато 
Hypericum D6 ги променя и преди нея. 

9. При доносени новородени, обезболени със стандартни и нестандарт-
ни нефармакологични методи виталните показатели не могат да бъ-
дат самостоятелен маркер за оценка на процедурната болка. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уточняване на методите за оценка на неонаталната болка и фактори-
те, които могат да видоизменят болковата чувствителност при новородено-
то, както и допълването на спектъра на лечебните способи подобряват пре-
венцията, управлението ѝ и са предпоставка за редуциране на негативните 
ранни и късни последици, с оглед подобряване качеството на живот на де-
цата. 

Настоящето изследване е първото задълбочено проучване на проце-
дурната неонатална болка в България. То потвърди необходимостта от 
нейната диагностиката и лечение и постави нови въпроси за бъдещи анали-
зи и разработки. 
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7. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Приноси с оригинален характер: 

      1. За първи път в България се провежда систематизирано проучване на 
болката при доносени новородени. 

      2. За първи път в България се прилагат скалите – NIPS и NFCS за оцен-
ка тежестта на неонаталната болка в клиничната практика, доказва се тях-
ната надеждност и се анализират отделните им показатели. 

     3. За първи път у нас са  проучени и установени промените във витал-
ните показатели – СЧ, ДЧ, tSрO2, и RR, като физиологични маркери за 
процедурна болка. 

     4. За първи път в България са проследени корелации между двете оце-
нъчни скали – NIPS и NFCS, както и с отделните физиологични маркери за 
процедурна болка – СЧ, ДЧ, tSрO2 и RR при доносени новородени.  

     5. За първи път у нас са приложени стандартни и нестандартни методи 
за обезболяване при доносени новородени след процедурна болка. 

Приноси с потвърдителен характер: 

      1. Потвърди се надеждността на скалите като оценъчен инструмент  за  
процедурна болка при доносени новородени. 

      2. Доказа се по-доброто обективизиране на тежестта на болката чрез 
съчетано прилагане на оценъчни скали  и физиологични маркери – СЧ, ДЧ, 
tSрO2 и RR. 

      3. Установи се липсата на влияние на фактори, свързани с новородено-
то: пол и г.в. върху болковата му реакция и промяната ѝ в зависимост от 
теглото при раждане. 

      4. Потвърди се обезболяващият ефект на стандартния метод – перора-
лен прием на Sol.Glucosae 25%. 

Приноси с приложен характер: 

       1. Изработен е алгоритъм за диагноза и лечение на процедурна болка 
при доносени новородени. 

       2. Приложението на нестандартните методи с цел обезболяване на но-
вороденото допълва спектъра на нефармакологичните методи за повлиява-
не на процедурната болка. 
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8. ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И 
УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. П. Петлешкова, М. Кръстева. Лечение на процедурната болка при но-
вородените с приложение на Арника. Съвременна медицинска наука; 
1/2017:39-47. 

2. Penka Petleshkova, Maya Krasteva, Snezana Dragusheva et al. Factors 
affecting the severity of procedural pain in new-borns. Biomedical Research 
2018; 29 (10): 2049-2052. 

3. Penka Petleshkova, Maya Krasteva, M.Semerdjieva еt al. Hypericum – non-
pharmacological possibility to relieve the neonatal pain. Knowledge 2018; vol. 
22.5. pp1241-1247. 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

1. П. Петлешкова „Нефармакологични алтернативи за овладяване на 
процедурната болка при новородени”- ІІІ Национален конгрес по Неонато-
логия, Пловдив -11-13.11.2016 г. Сборник с резюмета: 45-46. 
2. П. Петлешкова, М. Кръстева, Н. Вилмош „Фактори, влияещи върху 
болевата чувствителност у новородени” – ІІІ Национален конгрес по Нео-
натология, Пловдив-11-13.11. 2016 г. Сборник с резюмета: 68-69. 
3. P. Petleshkova, M. Krasteva, M. Semerdjieva, E. Karaslavova „Non-
pharmacological treatment of procedural pain in term newborns“ -13th World 
Congress of Perinatal Medicine (WCPM), Beograd -26-29.10.2017 г. 

4. П. Петлешкова „Оценка на неонаталната болка“- VII Национална кон-
ференция на Българска асоциация по неонатология - Актуални проблеми в 
неонаталогията, Бургас-11-13.10.2019 г. 

 

УЧАСТИЕ В УЧЕБНИК 

М. Кръстева, П. Петлешкова. Болка и обезболяване в периода на новоро-
деното; Неонатология – ЛАКС БУК ISBN 978-619-189-095-8, 2018; 239-247 
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