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Дефиниция на възпалението

 Форма на неспецифична реактивност, еволюционно
формирала се в многоклетъчните организми.

 Типов патологичен процес, развиващ се във
васкуларизирани тъкани и протичащ с клетъчно увреждане.

 Острото възпаление е самоограничаващ се процес, т.е.
продължава докато бъде отстранена причината.

“Индивидуалността на причинителя “изгасва” 
в еднотипността на отговора” !





Детерминираност
Биологичната същност на възпалението е
отстраняване или ограничаване на
предизвикващите го патогенните агенти, което
протича в три (не)ясно обособени фази.

 Алтерация
 Ексудация и емиграция
 Пролиферация



Единен или дискретен процес 
е възпалението

алтерация

ексудация

пролиферация

алтерация

ексудация

пролиферация



Разнообразни етиологични
фактори

Екзогенни
Биологични фактори

Физични фактори

Химични фактори

Механични фактори

Ендогенни
Хипоксия
Секрети

 Жлъчка
 Урея
 Пикочна к-на

Отлагания
 Соли
 Токсични продукти
 Имунни комплекси

Имунни реакции



 Алтерация
 Ексудация и емиграция
 Пролиферация



Алтерация
(изменение, увреждане)

Принудителна клетъчно-тъканна смърт

Дразнител Обратимо увреждане

(дистрофия)

Необратимо увреждане

(алтерация)

ВЪЗПАЛЕНИЕ
АПОПТОЗАВЪЗСТАНОВЯВАНЕ





Прогресия на алтерацията
 Първична

 Етиологично обусловена
 Непосредствено увреждащо действие на 

патогенния агент
 Вторична

 Медиатори
 Метаболити
 Увреждане на лизозомни мембрани
 Свободни радикали
 Ацидоза



 Алтерация
 Ексудация и емиграция
 Пролиферация



Ексудация и емиграция
 Вазомоторни промени

 Преходна вазокнстрикция на артериолите
 Повишена скорост на кръвния ток в артериолите
 Дилатация на артериолите
 Разкриване на нови (нефункциониращи) капиляри
 Затруднен венозен отток

 Увеличен съдов пермеабилитет с натрупване
на възпалителна течност - ексудат

 Левкоцитна емиграция
 Маргинация
 Преминаване
 Активиране





Значение на ексудацията

 Разрежда увреждащия агент

 Ускорява лимфотока

 Увеличава количеството на плазмата в 
мястото на увреждането

 Имуноглобулини
 Комплемент
 Фактори на кръвосъсиравнето



Местни признаци на възпалението

Celsius през 30 г. пр.н. ера:
Rubor - зачервяване
Tumor - оток
Calor - затопляне
Dolor - болка

Virchow през 1858 :

Functio laesa – загуба на функция



Furunculus



Общи прояви на възпалението

 Треска
 Астено-адинамичен синдром 
безапетитие , умора, сънливост, прострация

 Кръвни (биохимични) промени
Leuc , CRP , фибриноген , Fe  (анемия)

 Ендокринни промени
Хипоталамо-хипофизарна система 
Симпатико-адренална система 





Клетки въвлечени във 
възпалитилната реакция

 Неутрофили (24 h)
 Макрофаги (24-48 h)
 Активирани левкоцити
 CD8+ T клетки
 B лимфоцити (PL)



Медиатори на възпалението
Хистамин,
серотонин

Каликреин-кининова
система (брадикинин)

Комплемент

Простагландини (Pg)
Левкотриени (LT)

PAF

Инфламаторни
Цитокини

(IL-1, TNF)

Дегранулация на 
мастоцити

Увеличен съдов 
пермеабилитет

Контракция на 
гладкомускулни клетки

Болка

Хемотаксис за Neu Mo

минути

часове

дни



 Алтерация
 Ексудация и емиграция
 Пролиферация



Пролиферация

 Фаза на очистване (Мо, МФ)
 Фаза на разрастване (ГД+РФ)
 Фибробластна реакция
 Ангиобластна реакция

Regeneratio ad integrum
Цикатрикс

Започва от периферията към центъра



Еволюция на възпалението

Локално 
възпаление

Генерализирано възпаление
(Сепсис или полиорганна недостатъчност)

Системно
възпаление



Изход от възпалението:

 Пълно възстановяване
 Излекуване с последици
 Aбсцес, флегмон 
 Генерализиране (болест)
 Хронифициране 
 Смърт



Фактори, определящи 
изхода от възпалението :

 Качества на възпалителния агент
 Вирулентност, доза, входна врата

 Реактивност на организма
 Имунитет, възраст, темперамент

 Локализация на процеса



Нестероидни 
противовъзпалителни средства

Плюсове
 Противовъзпалителен ефект
 Антипиретичен ефект
 Обезболяващ ефект

Минуси
 Улцерогенна активност
 Нефротоксичност
 Миелотоксичност





Коксибите – селективни блокери на COX-2

АРАХИДОНОВА КИСЕЛИНА



Антиинфламаторно действие на 
глюкокортикоидите

1. Блокират цитоплазмената 
синтеза на проинфлама-
торни цитокини.

2. Стимулират транс-
крипцията на антиинфла-
маторни цитокини 

3. Подтискат транскрипцията 
на проинфламаторни 
субстанции

4. Намаляват броя на 
левкоцитите



Антилевкотриени

Инхибитори 
на 5-LO

Левкотриенови 
рецепторни
антагонисти



Инхибитори на PDE-4

Фосфодиестераза 4 е специфичен изоензим експресиран във
възпалителните клетки, който има централна роля при
разграждането на cAMP и cGMP. Инхибирането на PDE-4 води
до повишаване на цикличните нуклеотиди, които на свой ред
подтискат възпалителната активност на Neu, Eo и Ly.

Cilomilast, Roflumilast



Треска



• Основна обмяна
• Мускулна активност
(треперене/движение)

• Тироксин и епинефрин
стимулиращи ефекти
(Вазоконстрикция)

• Радиация*
• Кондукция/Конвекция
• Перспирация
Изпарение/Изпотяване
(80% при физ.усилие)

Терморегулация

Температурен баланс





Х и п е р т е м и и
Варианти на положителен топлинен баланс 

 Прегряване (обикновена хипертермия)
 Централна (малигнена) хипертермия
 Треска

 Психогенна треска

Трескавоподобни състояния → max.38оС
41оС → гърчове,  43оС → смърт !



Треска

Типов патологичен процес, който се 
наблюдава само при хомейотермните 

животни и човека



Хипертермия
(вазодилатация, обилно потене, to>40оС,

колапс, делириум, гърчове или кома)

 Потенето се диктува от необходимостта да се отделя 
топлина, отколкото да се пести вода !

 Последиците: колапс + клиника подобна на сепсис !
 Профилактика вместо лечение: пиене на леко солени 

разтвори (пиенето само на вода ще доведе до крампи)
Топлинни крампи  → топл. изтощение → топл. удар



Треска

 Временно преустройство на термо-
регулаторния център

 Телесната температура не се влияе от
околната температура, но се запазват
дневните вариации

 Предизвиква се под действието на
пирогени



Етиология

 Екзогенни пирогени
 Бактериален произход

 Липополизахариди (ендотоксини на Gr-)
 Небактериален произход

 Токсични вещества (Pb)
 Синтетични хормони
 Хипертоничен разтвор на NaCl

 Ендогенни пирогени
 IL-1,  интерферон
 THF 



Функционална организация на 
терморегулационния център

Ефекторни зони

Термоустановяващи
Неврони

(SET POINT)

Термочувствителни
Неврони

(ТЕРМОСТАТ)



Патогенеза
на трескатаХипоталамус

1.Термочувствителни неврони
2. Set point (SP) неврони

Температура

Ефекторни зони - Т:
Вазоконстрикция
Треперене
Повишен метаболизъм
Острофазови промени
Ендокринни промени

Треска
Временно 

преустройство
на ТРЦ.

Ефекторни зони - Т:
Вазодилатация

Изпотяване
Хипервентилация

Възстановяване на 
нормалната телесна 

температура



Стадии на треската

 Стадии на повишаване на  телесната 
температура

 Stadium incrementi

 Стадии на високата температура
 Stadium fastigii

 Стадии на понижаване на температурата
 Stadium decrementi



Фази
на треската



Видове треска

 Субфебрилна – до 38 С
 Умерено висока – до 39  С
 Висока от 39 С до 40  С
 Хиперпиретична над 41  С



Видове температурни криви
Интермитентна треска

Ремитентна треска

Постоянна треска

Възвратна треска

Редица заболявания протичат с траскава реакция, 
която има специфична температурна крива



Понижаване на температурата 

 Литично – бавно, постепенно

 Критично – опасност от остра 
недостатъчност на кръвообращението



Обмяна на веществата при треска

 Засилва се гликогенолизата
 Мобилизационна хиперлипидемия със 

засилено -окисление и натрупване на 
кетотела

 Снижаване на рН и развиване на 
ацидоза

 Отрицателен азотен баланс
 Електролитни нарушения



Системни ефекти на треската

 Сърдечно-съдова система
(тахикардия: 1оС→15 удара; ритъмни н-я)
 Дихателна система (хипервентилация)
 Храносмилателна (безапетитие, запек)
 ЦНС (възбудна, задръжна; двуфазова)
(безсъние, халюцинации, делириум, гърчове)
 Отделителна система (промени в диуреза)
 Кожа (зачервяване, суха → влажна)



Общи прояви на треската
 Главоболие
 Астено-адинамичен синдром

Безапетитие , умора, сънливост, отпадналост
 Кръвни (биохимични) промени

Leuc , CRP , фибриноген , Fe  (анемия)
 Ендокринни промени

Хипоталамо-хипофизарна система 
Симпатико-адренална система 



Значение на треската
Нарушенията във функциите на органите и системите
зависят, както от степента на повишаване на
телесната температура, така и от основното
заболяване.

Треската може да бъде разглеждана като:

 Защитно приспособителна реакция
 Патологична реакция



Приспособителна реакция

 Подтиска се размножаването на 
микроорганизите

 Синтез на имуноглобулини от В-
клетките и Т-клетъчна пролиферация

 Стимулира се хемопоезата
 Стимулира се остта хипофиза-

надбъбреци
 Влошава се растежа на туморните 

клетки



Патологична реакция

 Разстройване на обмяната на веществата

 Бързо изчерпване на компенсациите

 Високата температура подтиска имунитета



Коя температура изисква 
намеса?

 Високата (>39оС)
 Тази, която трае дълго време
 Която се развива на увреден терен
 Която се придружава с гърч

(Кърмачески период; ТРЦ на новороденото е незрял)

 Треската с неясен произход
(рак, туберкулоза, кръвно заболяване)



Лечение
 Етиологично
 Симптоматично

 Парацетамол - средство на пръв избор
 Ибупрофен - средство на втори избор
 Аналгин - в краен случай; само перорално
 Аспирин - не се прилага при деца под 12 г.

 Правилна хидратация и хранене (ПВ)
Допълнителни 500 ml за всеки ↑ 1o С



ПРИЯТЕН ДЕН !


