
  
ТЕЗИСИ 

 за подготовка и провеждане на упражнение на тема :  
Вибрационна болест от локално и/или от общо 

вибровъздействие 
за студентите по специалност „Медицина“ 3 курс, МФ 

Учебна 2021/2022 г. 
ВВииббррааццииооннннаа  ббооллеесстт  

ДДееффиинниицциияя  
 специфично професионално заболяване  
 вследствие системно, продължително въздействие на 

вибрации, генерирани от работни инструменти и машини 
 характеризира се с постепенно развитие и фазово 

протичане  
 полиморфна клинична картина със съдови, периферно-

нервни и мускулно-скелетни нарушения 
ККллаассииффииккаацциияя  

Според вида на вибрациите: 
 ВБ, обусловена от локално вибрационно въздействие 
 ВБ, обусловена от общо вибрационно въздействие. 
Според степента на уврежданията : 
 ВБ I стадий  
 ВБ II стадий  
 ВБ III стадий  
В клиничната и трудово-експертната практика се използват и междинни 

стадии: 
 ВБ I-II стадий  
 ВБ II-III стадий 

  
 Определение за Вибрации – това са механични трептения 

на материални тела или точки около едно равновесно 
положение 
ФФААККТТООРРИИ,,  ВВЛЛИИЯЯЕЕЩЩИИ  ВВЪЪРРХХУУ  ВВИИББРРООППААТТООГГЕЕННННООССТТТТАА  

 Честота и интензивност на вибрациите, продължителност на 
въздействие 
 Допълнителни неблагоприятни фактори - статично и динамично 



мускулно напрежение, обратен удар на работния инструмент, 
неблагоприятен микроклимат, студово въздействие, шум, токсични 
нокси и други. 

  Честота - до 80 % 
 

ВВИИББРРААЦЦИИООННННАА  ББООЛЛЕЕССТТ  ООТТ  ЛЛООККААЛЛННОО  
ВВИИББРРООВВЪЪЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  
ЗЗаассттрраашшееннии  ппррооффеессииии  

 миньори, мотористи-секачи, формовчици, точилари, 
стругари, шлайфисти, шлифовчици, полировачи, почиствачи 
на отливки, шлосери, паркетчии, мозайкаджии, нитовчици, 
шмиргелисти, каменоделци, банцигари и други  

ХХииссттооммооррффооллооггиияя  
 хипертрофия на гладкомускулните клетки и задебеляване на интимата на 

дигиталните артерии,  
 периваскуларна фиброза до пълна стеноза и оклузия на малките артерии  
 тромбоза на aa. digitales и a.ulnaris на мястото на преминаването й в областта на 

китката  
 демиелинизация на периферни нерви  
 загуба на нервни влакна  
 периневрална фиброза  
 увеличен брой на Шванови клетки и фибробласти с колагенообразуване и малки 

регенериращи аксони без миелинова обвивка  
 съединителнотъканни колагенови разраствания, 
 деструкция на кожни еластични влакна, потни жлези, нервни окончания и 

рецептори  

ППааттооггееннееззаа  
Повишен съдов тонус и вазоконстрикторна активност поради: 
 НЕВРАЛНА ДИСФУНКЦИЯ: 
централни рефлексни разстройства и дисфункция на хипоталамуса и 

лимбичната система  
автономен дисбаланс  
дисфункция на рецептори (функционално предоминиране на алфа2-

адренорецепторната активност) и периферни нервни окончания, медииращи 
вибрации, болка, допир, дискриминация 
свръхстимулация на телцата на Vater-Pacini 
механично увреждане на малки кръвоносни съдове, вазорегулаторни рецептори 

и нервни окончани 
лезия на периваскуларни нерви, съдържащи мощния вазодилататор калцитонин 

генно-свързания пептид (CGRP) и намален аксон-рефлексен вазодилататорен 
отговор 



СУДОМОТОРНА хиперреактивност в началните и хипореактивност в 
напредналите стадии 

 ЛОКАЛНА АКРАЛНА ВАЗОДИСРЕГУЛАЦИЯ 
ендотелно увреждане, дисрегулация и дисфункция 
повишен оксидативен стрес с нарастване супероксидните 

аниони 
shear stress 
намален гладкомускулен отговор към азотен окис 
 НАРУШЕН КРЪВЕН ВИСКОЗИТЕТ И КЛЕТЪЧНА АКТИВАЦИЯ 
кръвен и плазмен хипервискозитет 
активация на кръвните клетки с намалена еритроцитна 

деформируемост, левкоцитна и тромбоцитна активация, 
хиперагрегабилност и повишено тромбообразуване 
хемореологични нарушения – повишен кръвен вискозитет  
невро-хуморална дисрегулация и дисфункция  

 

ЗЗДДРРААВВННИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИ  
ннаа  ллооккааллннооттоо  ввииббррооввъъззддееййссттввииее  

 Съдови (периферен съдов спазъм, феномен на Рейно, 
тромбоза на периферни съдове) 
 Нервни (периферни автономни, сетивни и по-рядко 

двигателни) 
 Мускулноскелетни (миотендинит, епикондилит, 

инсерциопатия, периартрит, костни кисти, остеоартроза и 
др.) 

Микроциркулаторни и съдови нарушения    
Дигитална органична микроангиопатия: 
 ”Феномен на дантелен рисунък” и/или побледняване, зачервяване, 

посиняване на кожата на ръцете особено при студ.  
 Феномен на Raynaud (“мъртви” или “бели” пръсти) - пристъпно 

побледняване на дистални фаланги на пръсти на ръцете с рязка 
демаркация за секунди до няколко минути, обичайно провокирани от 
студ или емоционален стрес. Следва цианоза и/или артериална 
хиперемия. Придружено е от студенина, скованост и парестезии.  
 Кожно-дистрофични язви на пръстите до склеродактилия в 

трети стадий. 
ССииннддрроомм  ннаа  ххииппооттееннааррнниияя  ччуукк::  



 Предизвиква се от повтаряща се тъпа травма на дланта и 
микротравма на хипотенарното възвишение от локални 
вибрации  
 Положението на a. ulnaris върху хипотенара с пресичане 

върху os hamatum я прави ранима към повтаряща се травма 
 Възможно е образуване на аневризма или тромбоза на 

a.ulnaris  
 Клинична картина 

Болка върху хипотенара и бледост  
Парестезии в областта на хипотенара  
Студени пръсти (IV и V) 
Локална чувствителнст върху хипотенара 
Абнормен тест на Allen 

Диагноза 
 При позитивиране на теста на Allen: 
 Доплерова сонография 
 Съчетано изследване на пулсова оксиметрия и 
плетизмография 
 При позитивиране на дуплекс доплер: 
 Артериография 
 Високо разграничителна контрастна магнитно-резонансна 

ангиография 

 Тест на Allen :  
 Силно притискане на ръката в юмрук за изтласкване на кръвта от 

съдовете на ръката 
 Изследователят притиска aa. ulnaris и radialis 
 Пациентът отвара ръката се (без хиперекстензия на китката и 

пръстите).  
 Изследователят освобождава a. ulnaris и следи за времето за 

възстановяване на капилярното кръвообращение (между 5 и 15 
сек.) 

Вибрационно обусловени невропатии 
 Дистална симетрична полиневропатия в горните крайници 
 Мононевропатия на n.medianus, n.ulnaris или n.radialis 



 Цервикална радикулопатия  
Дистална симетрична полиневропатия в горните 
крайници 
 Автономна – дистална симпатикова невропатия: изтръпване, 

мравучкане на пръстите и ръцете; промяна в оцветяване на кожата – 
почервеняване, посиняване, петнисто оцветяване, избледняване; 
нарушена кожна вазомоторна реактивност; микроциркулаторни 
нарушения; судомоторна дисфункция; дистрофични нарушения на 
кожата и ноктите 
 Сетивна: парестезии, дистално нарастваща хипестезия за болка и 

допир, хипопалестезия, нарушен дискриминационен усет 
 Двигателна: мускулна слабост, хипорефлексия, хипотрофии 

на мускулни групи 
 Мононевропатия на n. medianus при синдром на карпалния канал 
 Клиника – изтръпване, парене, дискомфорт в пръстите (I до III, рядко IV), 

понякога ирадиация към предмишницата, слабост, хипотрофия на тенара, 
судомоторни и дистрофични нарушения 

 Диагноза: ЕМГ – скорост на провеждане по n. medianus  
Мононевропатия на n.ulnaris при синдром на кубиталния канал 
 Клиника – изтръпване, парене, дискомфорт в пръстите (IV и V), понякога 

ирадиация към улнарната страна на предмишницата, слабост при опозиция на 
пръстите, хипотрофия на хипотенара, Диагноза: ЕМГ – скорост на провеждане по 
n.ulnaris 

Мононевропатия на n.ulnaris при синдром на Guyon в китката 
 

Вибрационна болест от локално вибровъздействие 
 Физикален статус с насочен неврологичен, ортопедичен, ангиологичен: 

 Мускулна сила на ръката в юмрук, тестове на  Phalen, Tinel и Allen.  
Обективни функционални тестове и изследвания: 
 алгезиометрия 
 терместезиометрия 
 палестезиометрия 
 термисторна термометрия 
 капиляроскопия  
 дистална доплерова сонография, 
 лазерна доплерова флоуметрия 
 алтернираща динамометрия 
 ЕНМГ 
 рентгенографии 
 прагова аудиометрия 
 
 Изследвания на кръвта: 
 СУЕ,  



 серумни електролити 
 креатинин 
 кръвна захар  
 TSH, Т4  
 пикочна киселина 
 ревматоиден фактор 
 антинуклеарни антитела, 
 криоглобулини 

ООббееккттииввннаа  ннааххооддккаа  
периферни автономни и съдови нарушения: 
  - дистална хипотермия 
  - спонтанна хиперхидроза 
  - промяна в цвета на кожата на длани и пръсти 
  - побледняване/побеляване на пръстите на ръцете 
сетивни разстройства: 
 -  намален вибрационен усет 
  - дистално нарастваща хипестезия за допир и болка в г. кр. 
трофични разстройства: 
  нокти, кожа, кости, барабановидни пръсти 
слухови разстройства 
 

ГГллооббааллеенн  ккоожжеенн  ккрръъввеенн  ттоокк,,  ииззссллееддвваанн  ччрреезз  ллааззееррннаа  ддооппллеерроовваа  ффллооууммееттрриияя    
Критерии за диагноза на ВБ от локални вибрации 

 достатъчна среднодневна (min 4 часа) и обща (min 5 го-дини) експозиция на 
локални вибрации 
 констелация от периферни автономни, съдови, сетивни, трофични и 

мускулноскелетнинарушения  в горните крайници и слухови разстройства 
 изключване на други болести и състояния, протичащи с подобна симптоматика 
 елиминационен тест 

ДДииффееррееннццииааллннаа  ддииааггннооззаа  
ВВттооррииччеенн  ффееннооммеенн  ннаа  RRaayynnaauudd  

Съединителнотъканни заболявания: 

 Склеродермия 

 Смесена съединителнотъкнна болест 

 Системен лупус еритематодес 

 Синдром на Sjögren 

 Дерматомиозит 

 Полимиозит 

 Ревматоиден артрит 

 Медикаменти и токсини 
 Β-блокери 



 Ерготамини 
 Clonidine  
 Химиотерапевтични средства 
 Поливинилхлорид  
 Циклоспорини 
 Interferon 
 Естроген 
 Наркотични вещества 
 Кокаин 
 Никотин 

 Заболявания на големите артерии: 
 Васкулит 
 Атеросклероза 
 Thromboangiitis obliterans 
 Емболия 

 Парапротеинемия 
 Хипервискозитетен синдром (Polycythemia vera) 

 Криоглобулинемии 
 Невропатия 
 Синдром на карпалния канал 
 Синдром на горната гръдна апертура (Thoracic outlet syndrome) 

 Неблагоприятни фактори на работната среда и екологията 
 Студово въздействие (Измръзване) 
 Микротравма 
 Акроцианоза 
 Централна цианоза  
 

ВВИИББРРААЦЦИИООННННАА  ББООЛЛЕЕССТТ  ООТТ  ООББЩЩОО  ВВИИББРРООВВЪЪЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  
  

ЕЕТТИИООЛЛООГГИИЯЯ  
• Вибрации* 
• Наднормен шум 
• Системна статична работа 
• Тежък физически труд 
• Работа с тежести (физическо/динамично натоварване) 
• Неблагоприятен микроклимат 
• Психо-емоционално пренапрежение 
 
* Заболяването се предизвиква от комплекс от рискови фактори на работния процес и трудовата среда с водещо 
значение на вибрациите. 

РРИИССККООВВИИ  ППРРООФФЕЕССИИИИ  

 трактористи, багеристи, булдозеристи, шофьори на 



тежкотоварни машини, кранисти, вибробетонджии, миньори 
(пробиващи комини, които работят с телескопи върху 
вибриращи площадки при осъществяване на вертикално 
пробиване) и др. 

ККЛЛААССИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ННАА  ВВИИББРРААЦЦИИООННННААТТАА  ББООЛЛЕЕССТТ  
 

първи стадий – начален 
втори стадий – разгънат 
трети стадий – декомпенсиран 
междинни стадии: 
     І - ІІ и ІІ – ІІІ стадий 

ППааттооггееннееззаа  ннаа  ввииббррааццииооннннааттаа  ббооллеесстт  
директно увреждане на микросъдовете, перивазалната 

съединителна тъкан и свободните нервни окончания 
невроциркулаторни нарушения  
автономна дисфункция (симпатикова хиперактивност/ 

парасимпатикова депресия) 
рецепторна дисфункция - увреждане на механорецепторите (телцата 

на Pacini и дисковете на Merckel) 
невро-хуморална дисфункция (активиране на системите ХХНК и СА) 

 
Клинична картина на ВБ от общи вибрации 

 
Полиневритен синдром  (със сетивна и автономна симптоматика) 

 
 долни крайници (първоначално и най-изразен) 
 
 В долните и горните крайници с възбудна и отпадна сетивна, автономна и 

двигателна симптоматика 
 
Радикуларен и полирадикуларен - обичайно вертеброгенен с водеща сетивна и 

автономна дисфункция 
 
 Костно-ставен дегенеративен/дистрофичен синдром 
 
 остеоартрози в: поясна област, лакътна, раменна става; асептична некроза на 

карпални костици 

Мускулно-сухожилен синдром 
 тендовагинити, радиален епикондилит, раменен периартрит 
 
Церебрастенен синдром или церебрален дисрегулаторен синдром  



 
ЦОНС – централен отоневрологичен синдром 
 
Хипоталамусен синдром 
общомозъчна симптоматика, 
автономна дисфункция 
вестибуло-вегетативни нарушения; вестибуларна хиперреактивност 
автономни, невро-психични, невро-ендокринни и невро-трофични 

нарушения 
ННЕЕССППЕЕЦЦИИФФИИЧЧННИИ  ЗЗДДРРААВВННИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИ  

 Хемороиди 
 Херниии 
 Храносмилателни нарушения 
 Уринарни разстройства 

ММееттооддии  ззаа  ииззссллееддввааннее  
 доплерова сонография на магистралните мозъчни съдове и 

крайниците,  
  ЕЕГ,  
 отоневрологично методи за изследване 
 евокирани слухови потенциали, рентгенографии на 

лумбалния/цервикалния отдел на гръбначния стълб,  
 компютърна томография  
  методите за изследване, изброени при ВБ от локални вибрации 
 

Критерии за диагноза на ВБ от общи вибрации 
 достатъчна средно-дневна (min 5 - 6 часа) и обща (min 8 години) експозиция на 

общи вибрации 
 доказване на комбинация поне от 2 синдрома, характерни за клиниката на ВБ от 

общи вибрации 
 прецизна ДД: изключване на други болести и състояния, протичащи с подобна 

симптоматика 
 елиминационен тест 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изготвил тезисите : Проф. д-р Златка Паскалева, дм 


