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ТЕМА: 
ПНЕВМОКОНИОЗИ 

тезиси 
 Определение 

“Пневмокониоза[1] е натрупване на прах в белите дробове и 
тъканната реакция към него”.  

Под “прах” се разбира “аерозол, съставен от твърди неживи 
частици”[2].  

[1] от лат. рnеumon – бял дроб, соnis - прах 
[2] Съгласно ІV Международна конференция по пневмокониози, приета в Букурещ през 1971 г. 

ВВииддооввее  ппррааххооввее::  
• Минерални - кварц, азбест, силикати, въглищен прах и 

други  
• Нови прахове в работната среда  са: изкуствени 

абразиви, металокерамични прахове, тонер, изкуствени 
минерални влакна, пластмаси, метални прахове - 
алуминий, кадмий, хром, никел, кобалт, тантал, титан с 
ненапълно известни здравни ефекти  

ППррааххооввееттее  ииммаатт  ррааззллииччннии  ззддррааввннии  ееффееккттии::  
• пневмокониозогенни  
• канцерогенни  
• сенсибилизиращи  
• съчетани - пневмокониозогенни и канцерогенни (азбест, 

желязо, алуминий, кадмий, берилий, хром, никел).  
ККЛЛААССИИФФИИККААЦЦИИИИ  ННАА  ППННЕЕВВММООККООННИИООЗЗИИТТЕЕ  

АА..ССППООРРЕЕДД  ККООЛЛААГГЕЕННООООББРРААЗЗУУВВААННЕЕТТОО  
1.Колагенови пневмокониози с различна степен на 

колагенообразуване и белодробна фиброза в белите дробове - 
силикоза, азбестоза, антракоза, талкоза и други. 

2.Неколагенови пневмокониози без колагенообразуване - чиста 
баритоза[1], станоза[2]. 

 
[1] Барит – кристален минерал, природен сулфат на бария 
[2] Станозата е бенигнена пневмокониоза вследствие експозиция на калаен оксид 



3. Междинни са пневмокониозите от каолинов (каолиноза), 
въглищен, железен прах (сидероза) и други  

4. С иритативно действие са инертните нефиброзогенни 
прахове, които причиняват хроничен необструктивен 

прахов бронхит или хронична обструктивна белодробна 
болест (ХОББ) 

Б.Етиологична класификация на 
пневмокониозите 

• Силикоза (от свободен кристален силициев диоксид - кварц).  
• Азбестоза[1] (от азбестови силикатни влакна).  
• Силикатози от други силикати (от свързан силициев диоксид) 

- каолиноза[2], талкоза[3], нефелиноза[4].  
 
[1] Азбест - общо наименование на група влакнести минерални силикати: син азбест 

(крокидолит), бял азбест (хризолит) и кафяв азбест (антофилит).  
[2] Каолинът е вид глина, съставена от самостоятелни кристали с размер 0,2 до 50 микрона и 

каолонит, използван за производство на порцелан, хартия, гума, боя и други 
[3] Талк – минерал, магнезиев силикат 
[4] Нефелин – минерал от групата на алуминосиликатите с кристална структура 

• Смесени пневмокониози от минерални прахове с кварц и 
силикат: пневмокониоза при пещостроители, 
пневмокониоза при пещоремонтчици, каолиноза при 
високо кварцово съдържание в глината, пневмокониоза от 
талк, примесен с азбест, кварц, слюда и други 
(талкоазбестоза, силикоталкоза) . 

• Пневмокониози от метал-съдържащи прахове (предимно 
от смесен тип):  
- Сидероза - пневмокониоза при заварчици, алуминоза.  
- Твърдите метални прахове (алуминий, берилий, хром, 
кобалт, никел, титан, тантал, ванадий) имат  
сенсибилизиращо действие с прояви на бронхиална 
хиперреактивност или хиперсензитивен пневмонит.  

  
• Други пневмокониози - въглищна пневмокониоза, 

апатитоза[1], пневмокониози от синтетични влакна, 
пневмокониоза при зъботехници и други. 

 



[1] Апатитът е минерал, съставна част на фосфатни скали 
 

ВВ..ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААТТАА  РРЕЕННТТГГЕЕННООВВАА  
ККЛЛААССИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ННАА  ППННЕЕВВММООККООННИИООЗЗИИТТЕЕ  
((IILLOO’’8800[[11]]))  ррааззггррааннииччаавваа  33  ооссннооввннии  ггррууппии  
ррееннттггееннооввии  ннааххооддккии::  
  
[[11]]  IILLOO  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  RRaaddiiooggrraapphhss  ooff  PPnneeuummooccoonniioosseess,,  RReevviisseedd  EEddiittiioonn,,  
GGeenneevvaa,,  11998800    

  ss  ––  ммааллккии  ннееррааввннооммееррннии  ссееннккии    оотт  ккааттееггоорриияя    33//33  ((ккооннттррооллаа  
““LL””))    ––  ррееттииккууллааррннаа  ссииллииккооззаа    

ФФиигг..  22..  рр  --  ммааллккии  ооввааллннии  ссееннккии  оотт  ккааттееггоорриияя  33//33    вв  ссррееддннии  
ббееллооддррооббннии  ппооллееттаа  ––  ссииллииккооззаа  ІІ  сстт..    

  qq  ––  ммааллккии  ооввааллннии  ссееннккии  оотт  ккааттееггоорриияя  33//33    ппоо  ввссииччккии  ббееллооддррооббннии  
ппооллееттаа  ––  ссииллииккооззаа  ІІІІ  ссттааддиийй  qq  ттиипп    

rr  ––  ммааллккии  ооввааллннии  ссееннккии  оотт  ккааттееггоорриияя  33//33  ппоо  ввссииччккии  ббееллооддррооббннии  
ппооллееттаа  ––  ссииллииккооззаа  ІІІІ  ссттааддиийй  rr  ттиипп    

  
ППррооггрреессииввннаа  ммаассииввннаа  ффииббррооззаа  ((PPMMFF))    оотт  АА--ттиипп  ––  ссииллииккооззаа  ІІІІІІ  

ссттааддиийй  оотт  АА--ттиипп    

ППррооггрреессииввннаа  ммаассииввннаа  ффииббррооззаа  ((PPMMFF))  оотт  ВВ--ттиипп  ––  ссииллииккооззаа  ІІІІІІ  
ссттааддиийй  оотт  ВВ--ттиипп    

ППррооггрреессииввннаа  ммаассииввннаа  ффииббррооззаа  ((PPMMFF))  оотт  СС--ттиипп  ––  ссииллииккооззаа  ІІІІІІ  ссттааддиийй  оотт  
СС--ттиипп  сс  ууввееллииччееннии  ххииллууссннии  ссееннккии,,  сс  ппееррииффееррнноо  ииллии  ппъъллнноо  ввккааллццяяввааннее,,  

ннааррееччееннии  ттиипп  ””яяййччннии  ччееррууппккии””    
Г.КЛИНИКО-РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ  
   Тя е най-често използваната у нас за определяне на стадия 

според рентгеновите находки за нодозна, туморозна 
пневмокониоза (напр. силикоза - І, ІІ, ІІІ стадий, азбестоза), 
хода на протичане (бързо, бавно, късна форма, респ. остро, 
хронично или късно протичане) и най-общо дихателната 
функция (компенсирана, декомпенсирана) : 

• І стадий силикоза - предимно p – сенки от Cat. 2, 
разположени двустранно в средни и частично - долни 
белодробни полета до пристенно или неравномерни 



сенки със суперпонирани върху тях p – сенки Cat.1/1 
и уголемени хилусни сенки 

• ІІ стадий силикоза – двустранно периферно 
пръснати във всички белодробни полета симетрични 
малки овални сенки (от предимно q- и/или r-тип със  
средна или по-изразена категория на рентгенова 
плътност)  

• ІІІ стадий силикоза  – двустранни симетрични сенки 
тип “PMF” от A, B или C тип. 

У нас са дефинирани и две “предклинични състояния” 
(Контрола Z и Контрола L) :  

■ Контрола Z има при прахово експонирани бивши или 
настоящи работници без видими рентгенови промени 
в белодробния паренхим 

■ Контрола L има при прахово експонирани с 
минимални неравномерни сенки в средни и долни 
белодробни полета или уголемени хилуси.  

Д. КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД НАЧИНА НА ПРОТИЧАНЕ 
   Остра силикоза  
   Проявява се при масивна кварцова експозиция (пясъкоструене, 

мелене, ръчна подготовка и употреба на кварц за различни цели, 
торкретиране[1], масивен прахов удар при сухо пробиване в 
подземните мини), протича прогресивно и бързо 
Хронична силикоза - най-честата форма. Възниква при 
продължителна експозиция на прахове с относително ниско 
кварцово съдържание или при краткотрайна масивна кварцова 
експозиция в период от миналото. Хроничната силикоза  бива:  

а. ретикуломикронодозна (микронодозна) форма на силикоза 
(силикоза І стадий по клинико-рентгеноморфологична 
класификация);  

б. нодозна форма (силикоза ІІ стадий - по клинико- 
рентгеномрофологичната класификация);  

• Силикоза тип прогресивна масивна фиброза (силикоза ІІІ 
стадий - по клинико-рентгеноморфологична класификация)  



• Дифузносклеротична силикоза (дифузно разрастване на 
фиброзна тъкан в белите дробове без ясно формиране на 
възли и туморообразни маси, с неясно разграничаване от 
околния паренхим). 

• ”Късни форми на силикоза”, възникващи след 5 до 30 и 
повече години безпрахов период след началната кварцова 
експозиция. Късните форми се изчерпват към 2000 г., 
поради напреднала възраст и смърт всред бившите 
подземни миньори, работили в периода на сухо или сухо и 
водно пробиване. 

• Смесените минерални пневмокониози от кварц-
съдържащи прахове са равнозначни на понятието “смесени 
силикози”. Те са причинени от прахове с ниско кварцово 
съдържание (до 2%) при допълнително участие на други 
минерални съставки в праха. 

ККЛЛИИННИИЧЧННАА  ККААРРТТИИННАА    
   При начални, неусложнени пневмокониози симптоматиката 

е нетипична: 
• лесна умора,  
• стягане в гръдния кош,  
• недостиг на въздух. 
 
С напредване на фиброзата и появата на усложнения се 

появяват:  
• кашлица  
• различна по качество и количество експекторация  
• задух при покой  
• хемоптое – рядко, при бронхиектазии  
 

ФФииззииккааллннии  ббееллооддррооббннии  ффееннооммееннии  
В началните стадии на колагеновите пневмокониози са 

нетипични, оскъдни или липсват.  
При напредване на фиброзата и поява на усложнения 

(бронхит, емфизем, бронхиектазии и други) физикалната 



находка  включва: 
• сухи и/или влажни хрипове,  
• крепитации,  
• плеврално триене и други  
 

УУССЛЛООЖЖННЕЕННИИЯЯ  
• хроничен бронхит (при силикоза, азбестоза)  
• белодробен емфизем, вкл. булозен (силикоза, 

силикотуберкулоза, азбестоза, алуминоза, пневмокониоза 
при заварчици) 

• бронхиектазии 
• суперпониран туберкулозен процес (силикотуберкулоза, по-

рядко - при азбестоза) 
• по-чести пневмонични процеси (всички пневмокониози) 
• атипични микобактериални инфекции  
• микотични инфекции (най-често аспергилоза при 

имунокомпроментирани) 
• пневмофиброзни участъци извън кониотичните (всички 

колагенови пневмокониози) 
• плеврити (при активна силикотуберкулоза) 
• плеврални изливи (силикотуберкулоза, пневмонии, 

азбестоза, синдром на Caplan, азбестов плеврален 
мезотелиом) 

• плеврални сраствания (силикоза, азбестоза, алуминоза, 
пневмокониоза при заварчици) 

• пневмоторакс, рядко, преимуществено частичен (силикоза, 
силикотуберкулоза, алуминоза, пневмокониоза при 
електрозаварчици) 

• хронична дихателна недостатъчност (силикоза, азбестоза и 
други) 

• хронично белодробно сърце и десностранна сърдечна 
недостатъчност (силикоза, азбестоза, антракоза) 

 

ССъъччееттаанниияя  ннаа  ппннееввммооккооннииооззииттее  сс  ддррууггии  



ббооллеессттии::  
• Синдром на Каплан: съчетание на силикоза (предимно 

антракосиликоза) с ревматоиден артрит като в някои случаи 
артритът предшества пневмокониозата с едронодозни сенки над 1 
cm, пръснати двустранно във всички белодробни полета, 
наподобява колагеноза и прогресира бързо.  

• Белодробен карцином при силикоза, азбестоза  
• Синдром на Еразмус: склеродермия + силикоза. 
• Силикоза с лупус, дерматомиозит 

ДДИИААГГННООССТТИИККАА  ННАА  
ППННЕЕВВММООККООННИИООЗЗИИТТЕЕ    

ООссннооввннии  ддииааггннооссттииччннии  ккррииттееррииии  
• Прахово-хигиенни критерии (достатъчно продължителна 

производствена експозиция на наднормени нива на 
фиброзогенни прахове във въздуха на работната 
среда) 

 
• Рентгенологични критерии (рентгенови белези 

съгласно ILO’1980) - задно-предна конвенционална 
белодробна рентгенография и/или двустранни задно-
предни томограми на 9 и 11 сm 

ДДооппъъллннииттееллннии  ддииааггннооссттииччннии  ккррииттееррииии  
1. Субективна белодробна симптоматика и физикални 

белодробни отклонения при прахово експонирани - сигнал 
за търсене на  пневмокониоза;  

2. Крепитациите при клинични и рентгенови белези за 
азбестоза са патогномонични;  

3. Азбестови телца в храчка или бронхо-алвеоларен лаваж 
(БАЛ) са белег за азбестова експозиция;  

4.  Образните изследвания на бели дробове (конвенционална 
компютърна томография - СТ, високоразрешима 
компютър-томография - HRCT) подпомагат ранната 
диагноза на силикоза, силикотуберкулоза, азбестоза, 



пневмокониози от метал-съдържащи прахове 

HHRRCCTT  
Белодробната високоразрешима компютъртомография 

дава по-обективна оценка на образните находки и по-
добре корелира с функционалните респираторни 
промени, отколкото конвенционалната белодробна 
рентгенография 

5.  Функционални респираторни критерии за оценка на 
дихателната функция и степента на изгубена 
работоспособност  чрез обективиране на отклонения във 
вентилаторни, кръвно-газови показатели, алкално-
киселинно равновесие (АКР), дифузионен капацитет  

• функционално изследване на дишането - вентилаторните 
дихателни обеми, капацитети и дебити (VC, FVC, VC/FEV1, 
PEF,  FEF25%, FEF50%, FEF75% oт FVC) - за уточняване 
типа и степента на вентилаторните респираторни 
нарушения;  

• дифузионен капацитет (DLCO)  и мембранна компонента 
(Dm) - за определяне размера на нарушена дифузия на 
газовете през алвеоло-капилярната мембрана;  

•  изследване съпротивлението на въздухоносните пътища 
(Raw)  

• изследване на кръвни газове и алкално-киселинни 
показатели в артериална кръв (Ph, PaO2, PaCO2, BE, O2 
Sat);  

6.   Намаленият дифузионен капацитет (DLCO), в частност 
мембранната компонента (Dm), служат като диагностичен 
критерий при азбестоза. В началния стадий на 
пневмокониози преобладава леката рестрикция с 
обструкция на малките дихателни пътища (ОМДП); при 
напредване на фиброзата и появата на усложнения се 
открива смесена вентилаторна недостатъчност.  

7.  При липса на достатъчно доказателства за 
диагностициране на пневмокониозите допълнително се 



използва трансбронхиална белодробна биопсия (ТБББ 
компютъртомография) с хистологично и/или 
минералогично изследване на белодробна тъкан или БАЛ. 

• ехография на плевра, торакоскопия, торакотомия, 
фибробронхоскопия (ФБС) с трансбронхиална белодробна биопсия 
(ТБББ), трансторакална тънкоиглена аспирационна биопсия 
(ТТТАБ), торакотомия (ТТ), плеврална биопсия (ПБ) с цитологично, 
хистологично, минерологично, бактериологично, имунологично и 
други изследвания на материали от инвазивните техники  

ДДРРУУГГИИ  ППААРРААККЛЛИИННИИЧЧННИИ  ММЕЕТТООДДИИ  
• СУЕ, хематологични, биохимични, 
• бактериологични изследвания на храчка, БАЛ, гной от 

огнище, хемокултури (за аеробна, анаеробна флора, 
Mycobacterium tuberculosae, атипични микобактерии, 
микотични бактерии и други) с директна бактериоскопия, 
посевки, Bactec техника [1]; кожен тест за атипични 
микобактерии, АДА - за силикотуберкулоза,  
[1] автоматизирана система за диагностика на хемокултура 

• имунологични тестове (Manthoux 5 TE, ELISA – за антитела 
към туберкулозния микобактерий в серум, БАЛ и други, 
бласттрансформационен тест, PCR – тест  за анти-ДНК-
антитела срещу туберкулозния микобактерий, серологични 
тестове за микози, HIV и други микроорганизми) 

• изследване за сърдечно-съдови усложнения с cor 
pulmonale, както и придружаващи сърдечно-съдови болести. 

ДДИИФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЛЛННААТТАА  ДДИИААГГННООЗЗАА  ННАА  
ППННЕЕВВММООККООННИИООЗЗИИТТЕЕ  

• Всички дифузни белодробни фибрози, голяма част от 
които са с неизяснена етиология;  

• Дисеминирани белодробни възпалителни процеси 
(дисеминирани пневмонии, хематогенно-дисеминирани 
форми на белодробна туберкулоза, дисеминирани 
микотични възпалителни процеси);  

• Дисеминирани неопластични процеси.  
 



ППРРООГГННООЗЗАА    
  

Колагеновите пневмокониози са с прогресивен ход.  
Дифузният фиброзен процес води до загуба на трайната 

работоспособност при болните.  
Прогнозата за продължителността на живота при 

пневмокониозите е добра и близка до тази на общата 
популация. 

ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  
Профилактично лечение, насочено срещу възникване на 
пневмокониоза (при силикоза - алуминиев цитрат, 
извършване на БАЛ).  

     Първично етиопатогенетично лечение срещу 
прогресията на фиброзата в началните стадии на болестта 
– поливинил-пиридин-нитроген оксид (ПВНО), 
антиоксиданти, кортикостероиди, генна терапия, у нас – 
цинков аспартат (Оксирич) и др.  

     Вторично етиопатогенетично лечение срещу 
патогенетичните механизми на напредналата болест и 
усложненията. 

ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  
• Първична (техническа) - противопрахови мерки, лични 

предпазни средства (маски)  
• Вторична (медицинска) профилактика – предварителни и 

регулярни периодични профилактични прегледи, ранна 
диагностика, прекратяване на праховата експозиция, 
превантивно, патогенетично и симптоматично лечение на 
екзацербациите и на усложненията. 

ККррииттееррииии  ппррии  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ттррааййннаа  
ннееррааббооттооссппооссооббнноосстт  ::  

• рентгеноморфологичния образ, степента на белодробна 
фиброза; функционалните промени (вентилаторни 
нарушения, промени в дифузионния капацитет (DLCO),  



различните степени на дихателна недостатъчност  
• честотата на възпалителните тласъци  
• съчетанието с туберкулозен процес 
• усложненията с хронично белодробно сърце и сърдечна 

недостатъчност. 
 

ССИИЛЛИИККООЗЗАА  
ООппррееддееллееннииее  

  Силикозата е фиброзно заболяване на белите дробове, 
предизвикано от вдишване и отлагане на свободен 
кристален силициев диоксид (кварц - кристалинна форма на 
силиций) в белите дробове.  

      ЕЕттииооллооггиияя  
   Практически значими за развитие на белодробна фиброза 

са респирабилните силициеви частици с диаметър 0.5 m – 
5 m.  

РРииссккооввии  ппррооииззввооддссттвваа  ::  
   рудодобив, уранодобив и въгледобив в България на антрацитни 

и черни каменни въглища, транспортно и хидростроителство, 
добив, преработка и употреба на нерудни изкопаеми, 
естествени абразивни, шлифовъчни материали, пясъкоструене, 
производство и употреба на огнеупори, металургия (доменно, 
агломерационно, рудоподготвително, феросплавно 
производство, леярни), стъкларска, керамична промишленост, 
производство на порцеланови и каменинови изделия и други. 

ППааттооггееннееззаа    
 Струпване на макрофаги, кръвни моноцити, 

полиморфонуклеари, лимфоцити, малко еозинофили и 
базофили около попадналите в алвеолите кварцови 
частици;  

 Минимална част от кварцовите частици се поглъщат от 
макрофагите и се очистват от мукоцилиарния ескалатор; 
друга част се транспортират по лимфен път към 
регионалните лимфни възли;  

 Фагоцитираните кварцови частици се транспортират в б.др. 



интерстициум;  
 Част от тях се покриват с протеинова обвивка още в първите 2-6 

часа;  
 Фагоцитите се увреждат токсично и загиват;  
 Протеиновата обвивка около кварцовите частици се лизира от 

клетъчни ензими, освободени от увредените макрофаги и 
поемат от нови генерации макрофаги;  

 Отделят се супероксидни радикали, IL-1, TNF- и 
левкотриени от макрофагите;  

 Активират се Т-лимфоцитите и се отключва клетъчно-
медииран имунен отговор  

 От Т-лимфоцитите се отделят IL-2 и -интерферон;  
 Макрофагите се активират обратно от IL-2;  
 Променя се хуморалният имунитет  блокиране на Т-

супресорната функция  отключване на автоимунен процес 
с фибробластна пролиферация и формиране на колаген;  

 възможно е намалено съотношение на  хелпери към 
супресори (Th/Ts) в периферната кръв и белодробната 
тъкан  намален клетъчно-медииран имунитет  повишена 
активност на B-лимфоцити  производство на 
автоантитела;  

 намалена активност на естествените клетки убийци (NK)  
намален отговор към митогените   хронична 
имуносупресия  нарушени регулаторни механизми  
развитие на пневмокониоза;  

 предполагаема генетична предиспозиция към силикоза – 
гени, близки до HLA-B локуса с участие и на други генетични 
механизми  

 роля на апоптозата[1]  
 влияние на честите възпалителни тласъци на хроничен 

бронхит и други неспецифични или специфични белодробни 
възпалителни процеси  вторично формиране на колаген 
 по-бърза прогресия на силикотичния фиброзен процес. 

 

ППааттооммооррффооллооггиияя  



 Силикотични възли с диаметър 0.3-1.5 mm са първоначално 
в интерстициума - перибронхиално, парасептално и 
субплеврално. 

 Силикотичните възли нарастват и конфлуират; образува се 
колаген в централната зона с предимно концентрично 
разположение и склонност към хиалинизиране  

 Централно се развива некроза вследствие грануломатозно 
възпаление, туберкулоза или атипична микобактериална 
инфекция.  

ККллаассииффииккааццииии::  
  рентгенова (ILO’80) 
  клинико-рентгенологична  
  по начин на протичане.  

ККллииннииччннаа  ккааррттииннаа  
Зависи от: 
 начина на протичане (остра, хронична, късна форма)  
 степента на фиброза 
 усложненията с хронични специфични и неспецифични 

белодробни болести 
 възрастта, тютюнопушенето злоупотребата с алкохол   
 честотата на възпалителните тласъци  
   Симптомите при остра силикоза (задух при покой, 

кашлица, дихателна и сърдечна недостатъчност) 
изпреварват рентгеновите прояви - базални ивицести сенки, 
облаковидни инфилтрати и уголемени хилусни сенки.  

   Болните завършва летално за две-три години.  
При неусложнена, хронична, обикновена и късна 
силикоза симптомите са:  
 лесна умора  
 стягания в гръдния кош  
 недостиг на въздух 
При усложнена хронична силикоза с прогресивна 
масивна фиброза (“тип PMF”) симптомите са:  
 задух 



 лесна умора 
 бодежи в гърдите 
 кашлица и храчки 
 рядко – хемоптое при усложнения с бронхиектазии, 

силикотуберкулоза, белодробен карцином  
 тромбемболизъм  
 

ФФииззииккааллннии  ффееннооммееннии::    
 емфизематозен гръден кош  
 сонорен тон  
 отслабено дишане  
 изострено везикуларно дишане 
 крепитации и други  
Важно е да се знае, че : 
-   по-изразени клинични симптоми и физикални отклонения 
има при дифузносклеротичната силикоза. 
 - Силикозата увеличава риска от белодробен карцином около два 

пъти. 
ФФууннккццииооннааллннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  

 Началната силикоза е без функционални промени или с 
минимални откланения (предимно лека рестрикция, лека 
обструкция на малките бронхи под 2 mm или съчетание на 
двете).  

 При поява на PMF и усложнения на силикозата настъпва 
дихателна недостатъчност  (хипоксемия без хиперкапния, 
като последната се изявява едва в терминалните стадии).  

Късните хронични силикози са с предимно рестриктивен, 
смесен и по-рядко - обструктивен вентилаторен дефицит.  

По-често имат прояви на дихателна недостатъчност при 
откриване.  

Дихателната недостатъчност прогресира по-бързо при 
обикновените хронични силикози (настъпили по време на 
прахова експозиция).  

 Промените в кръвно-газовите показатели (PaO2, PaСO2, 



O2Sat, BE) не са особено информативни за оценка на 
дихателната функция при неусложнена силикоза.  

ДДИИФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЛЛННАА  ДДИИААГГННООЗЗАА  
 въглищна пневмокониоза, каолиноза, талкоза, смесени 

минерални пневмокониози, пневмокониози от метални и 
металсъдържащи прахове и други,  

 хиперсензитивен пневмонит,  
 пулмолитиаза,  
 милиарна белодробна туберкулоза,  
 субакутна и хронична хематогенно дисеминирана 

белодробна  туберкулоза  
6) Саркоидоза 
7) дисеминирани септични пневмонии, 
8) дисеминирани б.др. метастази 
9) идиопатична белодробна фиброза – синдром на Хаман-Рич 
10) белодробна протеиноза 
11) първична и вторична белодробна хемосидероза, 

хистиоцитоза  
12) всички дисеминирани форми на б.др. микози и др. 
ЛЛееччееннииее  
Силикозата няма специфично лечение ! 
1. Протективно лечение - опити за профилактика с инхалации с 

алуминиев цитрат, извършване на БАЛ  
2. Първично етиопатогенетично антифиброзно лечение за спиране 

прогресията на болестта: билки и билкови препарати на основата на 
алкалоида бис-бензил-изоквинолин (тетрандрин, цефарантин, 
варбамин), отхвърлени поради цитотоксичен и имуносупресивен 
ефект върху макрофагите; антималарийни препарати (квинол-
пиперазин, квинол-пиперазин-хидроксифосфат), показали инхибиция 
върху фибробластната активност; поливинил-2-пиридин-нитроген-
оксид (в парентерална и инхалаторна форма – Kexipink- блокира 
супероксидните групи по повърхността на кварцовите частици; 
китайски препарат Xifukain; руски бактериален противовъзпалителен 
препарат Terilidin. Други с антиоксидантно действие - Prednisolon, 
Glutathion, N-acetylcysteine, Vitamin E; Prednisolone с Vitamin E и 
Heparin; Vitamin E и Zinc 



3. Цинковият аспартат Oxyrich спира прогресията на 
белодробната фиброзата при начални силикози, поради 
антиоксидантно и имуномодулиращо действие.    

4. Работи се върху следните нови методи/препарати: 
1) субстанции, насочени срещу растежните хормони  
2) цитокини    
3) антиоксиданти 
4) генна терапия 
5. Вторичното патогенетично лечение на усложнена силикоза:  
а) лечение на възпалителен тласък на хроничен бронхит : 1) 

антибактериално лечение 2) бронходилататори - ксантинови 
производни, бета-агонисти, атропинови производни, комбинирани 
препарати, 3) кортикостероидно лечение за дезобструкция, 4) 
муколитици - N-Acetylcystein, Ambroxol, инхалации (топло-влажни, с 
NaCl, NaHCO3), 5) общоукрепващи средства и витамини. 

б) лечение при изострена хронична дихателна недостатъчност: 1) 
всички предшестващи етапи от лечение на бронхита  + 2) 
кислородолечение (при PaO2 под 50mm Hg), 3) Heparin 
профилактично – 10 000 IЕ s.c. в коремната стена (за протекция на 
белодробния тромбемболизъм), 4) антиагреганти – Aspirin, 
Antistenocardin, 5) при висок хематокрит (над 60 %) – кръвопускане и 
заместване с физиологичен разтвор, 6) при сърдечна 
декомпенсация – приложение на кардиотоници и диуретици, 7) при 
лечение на ХИБС и артериалната хипертония, да се изключи 
всякаква употреба на -блокери от лечебната схема на силикотично 
болни с бронхиална обструкция. 

в) лечение на силикотуберкулозния процес минимум 8 месеца 
с прилагане на туберкулостатични комбинации (по-добре - 
четворни) и ежедневно прилагане 

г) Немедикаментозно лечение - общоукрепващ двигателен и 
хранителен режим (витамини и антиоксиданти), 
санаториално и климатолечение, физикално лечение и 
дихателна рехабилитация. 

ССИИЛЛИИККААТТООЗЗИИ  
ООппррееддееллееннииее  

   Силикатозите са пневмокониози, предизвикани от въздействието на 
прах, съдържащ свързан силициев диоксид (силикати) - азбестоза, 
каолиноза [1], талкоза [2], нефелиноза [3] и смесените силикатози от 



глинести материали. 
[1] Каолинът е вид глина, съставена от самостоятелни кристали с размер 0,2 до 50 

микрона и каолонит, използван за производство на порцелан, хартия, гума, боя 
и други 

[2] Талк – минерал, магнезиев силикат 
[3] Нефелин – минерал от групата на алуминосиликатите с кристална структура 
 

ААЗЗББЕЕССТТООЗЗАА  
Азбестозата е прогресивна, необратима силикатоза, предизвикана от 

инхалиране на азбестови влакна.  
ААззббеессттъътт  ее  ннееееддннооррооддеенн  ввллааккннеесстт  ммииннеерраалл  --  ххииддррааттиирраанн    
ммааггннееззииеевв  ссииллииккаатт..  
ААззббеессттооззааттаа  ссее  ппррииччиинняявваа  оотт  ххррииззооллииттооввии  ввллааккннаа  сс  ддииааммееттъърр  ≤≤33µµmm  ии  
ддъъллжжииннаа  ≥≥55µµmm..  
ППДДКК  ззаа  ввссииччккии    ааззббеессттооввии  ввллааккннаа  ((ппоо  ббррооййнниияя  ммееттоодд))  вв  ББъъллггаарриияя  ее  00..66  
ввлл..//ccmm³³..  
ККллаассииффииккаацциияя  ннаа  ааззббеесстт  ооббууссллооввееннииттее  уувврреежжддаанниияя::    
1.  Азбестоза - дифузна интерстициална белодробна фиброза;  
2.  Плеврална фиброза и плеврални плаки; 
3.  Съчетание на азбестоза с плеврална фиброза и плеврални плаки; 
4. Доброкачествен или злокачествен мезотелиом на плеврата, 

перитонеума, перикарда; 
5.   Белодробен карцином с/без азбестоза 
6. Плеврални изливи - “азбестов плеврит”, често придружаващи 

мезотелиомите 
7. По-висока заболяемост от карцином на ларинкса, злокачествени 

болести на гастро-интестиналния тракт,  гениталиите при жени, 
бъбреците и др. 

 Рискови производства: добиване и обработване на азбест; 
употреба за изолация, в строителство, котлярство; строене и ремонт 
на пещи, кораби; производство, пакетиране и употреба на 
азбестоцимент, азбестотекстилни изделия, канализационни тръби; 
производство и употреба на азбестови филтри за химическата 
промишленост, на азбестови накладки за коли и други. 

ААззббеессттооввоо  ттееллццее  ––  ммааккррооффааггии,,  ффааггооццииттииррааллии  ааззббеессттооввии  ввллааккннаа,,  
ииззппооллззввааййккии  ффееррииттиинн,,  ии  ооббггррааддееннии  оотт  жжеелляяззоо  ииккааллцциийй  --  
““жжеелляяззооссъъддъърржжаащщоо  ттееллццее””..    
Следва фиброгенен отговор чрез отделяне на растежни фактори, 

които стимулират колагеново отлагане от фибробластите. 
ААззббеессттооввоо  ттееллццее  --  ддъъллггоо,,  ззллааттииссттоожжъъллттоо,,  ппррооддъъллггооввааттоо  ввллааккнноо  сс      



ццееннттррааллнноо  ррааззппооллоожжееннаа  ааззббеессттоовваа  ииггллаа  ии  ззааооббллееннии  ккррааиищщаа,,  ппооккррииттии  сс  
жжеелляяззооссъъддъърржжаащщ  ппррооттееиинн,,  ссееггммееннттииррааннии  ппоо  ппррооттеежжееннииее  ннаа  ддъъллжжииннааттаа  
ссии..    

ППааттооммооррффооллооггиияя    
 Образуването на фиброзна тъкан в б.др. интерстициум започва от 

проксималните перибронхиални участъци и се разпространява към 
крайните бронхиални разклонения, дисталните бронхиоли и 
прилежащия алвеоларен интерстициум. 

   Плевралните плаки са предимно по париеталната плевра в областта 
на ребрата и диафрагмите. Те са с гладка повърхност, 
хиалинизират, а след  около 20 години и калцифицират. 
Плевралната фиброза първоначално е с локализирани фиброзни 
фокуси по висцералната плевра, впоследствие се разпространява и 
на париетелната плевра със срастване на двата плеврални листа.  

ММииккррооссккооппссккии  ффииббррооззннииттее  ппллееввррааллннии  ппллааккии  ссаа  ссъъссттааввееннии  оотт  ддееббееллии  
ссллооееввее  ккооллааггеенн    

ККЛЛИИННИИЧЧННАА  ККААРРТТИИННАА  ННАА  ААЗЗББЕЕССТТООЗЗААТТАА  
 Субективните белодробни симптоми са първоначално нетипични, 

при напреднали фази има прояви на: затруднено дишане, 
продуктивна кашлица, б.др. фиброза, необратимо нарушена 
дихателната функция, б.др. и сърдечни усложнения и смърт от 
дихателна и сърдечна недостатъчност.  

 дърпаща болка при промяна на времето (вследствие 
плеврална фиброза и плаки)  

 задух и необратима дихателна дисфункция при масивни 
плеврални сраствания на висцералния и париеталния 
плеврален лист с рестриктивно-обструктивна вент. 
недостатъчност, обструкция на периф. дих.пътища, дих. 
недостатъчност), б.др. и сърдечни усложнения.  

ФФииззииккааллннии  ффееннооммееннии  
  Нежните крепитации в края на инспириума се считат за 

патогномонични, но само при други налични критерии за азбестоза. 
Крепитации се наблюдават също при плеврални плаки и фиброза. 

ДДИИААГГННООЗЗАА  
1. Производствена експозиция на азбест и измерени нива на праха в 

работната среда  
2. Субективни белодробни симптоми 



3. Физикална находка 
4. Латентен период – средно 17 години 
5. Рентгенови находки от задно-предна конвенционална б.др. 

рентгенография, отчетени по ILO’80 
6. Функционални отклонения (от спирометрия, дифузионен капацитет, 

кръвни газове и АКР) 
7. Допълнителни данни от б.др. HRCT, фибробронхоскопия (ФБС) с 

трансбронхиална белодробна биопсия (ТБББ), трансторакална 
тънкоиглена аспирационна биопсия (ТТТАБ), торакотомия (ТТ), 
имунологични, имуно-хистохимични, минералогични методи и други. 

 
        ЕЕллееккттррооннннаа  ммииккррооссккооппиияя  --  ааззббеессттооввии  ввллааккннаа  
    Линеарни сенки, задебелявания и калцификати на плеврата 

(плеврални плаки), при тежки случаи – бял дроб тип “пчелна пита” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил материала : Проф. д-р Златка Паскалева, д.м. 


