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Този документ обобщава Клиничните насоки за лечение на момичета и жени със Синдрома на 

Търнър, 2017 г. (http://www.eje-online.org/content/177/3/G1.full.pdf+html). Това обобщение 

има цел да подобри лечението чрез насърчаване на комуникацията между пациентите със 

синдрома на Търнър/родителите/обгрижващите лица и техния(ите) лекар(и) по време на визитите. 
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1. Въведение 

• Клиничните насоки за лечение са предназначени за лекари на пациенти със Синдрома на Търнър (СТ), включително лекари от 
първичната медицинска помощ (педиатри, семейни лекари, лекари по вътрешни болести) и специалисти (педиатри, генетици, 
ендокринолози, кардиолози, специалисти по репродуктивна медицина и специалисти по вътрешни болести). 

• Този документ е плод на международни усилия, които завършиха с Консенсусна среща, проведена в Синсинати, Охайо през 2016 г.  
Специалисти по Синдрома на Търнър бяха назначени от Европейското дружество по ендокринология (ESE), Дружеството по детска 
ендокринология (PES), Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), Дружеството по ендокринология (ES),  
Европейското дружество по кардиология (ESC), Американската асоциация по кардиология (AHA) и Европейското дружество по детска 
ендокринология (ESPE). 

• Председателите на консенсусната работна група - д-р Клаус Х. Гравхолт и д-р Филипе Ф. Бакелджоу, бяха назначени съответно от 
Клиничната комисия към  Европейското дружество по кардиология (ESC) и  Дружеството по детска ендокринология (PES). 

• При разглеждането на насоките за лечение лицата, защитаващи интересите на пациентите от организации за борба със Синдрома на 
Търнър, представиха съображенията на пациентите и техните семейства. 

 
2. Диагноза и генетични особености на Синдрома на Търнър 

2.1 Определение, генетичен анализ и показания за изследване 

• Синдромът на Търнър (СТ) се среща при една от всеки 2000-4000 жени,  при които е налична само една цяла Х хромозома, като втората 
Х хромозома липсва изцяло или частично, или е с различна структура. 

• Най-често срещаните хромозомни промени при СТ са: 45,X (монозомия X), наблюдавана в 40–50% от случаите; 45,X/46,XX (СТ с 
мозаицизъм) при 15% от случаите; и 45,X/46,XY (мозаицизъм с Y хромозомен материал) при 10–12% от случаите. 

• Тези хромозомни промени обикновено са придружавани от един или повече медицински симптоми и характеристики (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Основни симптоми и характеристики на СТ 

• Отличителен външен вид на лицето, като отпуснати клепачи, 
ниско разположени и проминиращи уши, малка челюст, тясно 
небце 

• Криловидна шия (дебел, къс врат) 

• Лимфедем (подуване на ръцете/ходилата) 

• Нанизъм 

• Яйчникова недостатъчност (закъснение на половото съзряване, 
безплодие) 

• Косопад 

• Отличителни сърдечни,
1 скелетни

1 и бъбречни аномалии 

• Типичен профил на нервно-психично развитие
2
 

• Други нарушения, включително хипофункция на щитовидната 
жлеза и глутенова непоносимост 

1 Някои клинично значими сърдечни аномалии и скелетни проблеми може да не са проявени при раждането. 
2 Профилът на нервно-психично развитие се отнася за мозъчното развитие, което засяга умствената дейност, способността за четене, уменията за 

социално общуване, паметта, вниманието или уменията за концентрация. 
 

• Типичният кариотип (генетичните характеристики на хромозомите) не винаги е предиктор за външния вид при хората със СТ. Но при 
хората с 45,X може да се наблюдават повече характеристики и симптоми на СТ в сравнение с тези с 45,X/46,XX мозаицизъм. При хората с 
мозаицизъм може да се наблюдават по-малко здравни проблеми, включително не толкова чести или тежки сърдечни проблеми и по-
малко проблеми, свързани с оток на ръката/ходилото (нарушения на лимфната система). При момичетата и жените с наличие на 
фрагменти от Y хромозома има повишен риск от развитие на гонадобластом (новообразувание в яйчниците).  

• СТ най-често се диагностицира по време на феталното развитие, в детска възраст, в късния предпубертет (възраст 8-12 години) или в 
късното юношество/началото на зрялата възраст. Въпреки че СТ може да се диагностицира във всяка една възраст, при 
диагностициране след 50-годишна възраст е необходимо провеждане на допълнителни изследвания, освен посочените по-долу. 

• СТ трябва да се разгледа като първа възможна диагноза при жени с определени характерни физически характеристики (Таблица 2). 
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Таблица 2. Показания за провеждане на генетични изследвания за диагностициране на СТ 

При наличие на една от следните основни характеристики При наличие на поне две от следните характеристики 

• Хидропс (фетално натрупване на течности) 

• Нанизъм с неуточнена етиология 

• Левостранен порок на сърцето
1
 

• Закъснение на половото съзряване/менструацията по неясна 
причина 

• Проблеми с безплодие 

• Специфични черти на лицето
2
 

• Бъбречни аномалии (подковообразен бъбрек, липсващ бъбрек 
или с необичайно малък размер) 

• Малформация на костите на китката и предмишницата 

• Типичен за СТ невропсихичен профил
3
 

• Множество родилни белези 

• Необичайна форма на пръстите на ръцете и/или краката 

• Чести инфекции на средното ухо 

1 типичнa патология на аортната клапа (бискупидна клапа), коарктация на аортата (тясна аортна дъга), стеснение на аортната клапа, други левокамерни 
аномалии и недоразвита лява половина на сърцето.  

2 вж. Таблица 1. 
3 дискалкулия (проблем с изучаването на математика); проблеми, свързани с дефицит на вниманието, слаба краткотрайна памет, слаб когнитивен 

контрол/контрол на изпълнителните функции, дефицит на сетивно-моторни и визуално-пространствени умения; понижено психично здраве (състояние 
на тревожност). 

 

2.2 Пренатална диагноза 

• Ехографско изследване може да покаже повишена вероятност за наличие на СТ. 

• Резултати, показващи отклонения от нормата на три или четири кръвни показателя при антенатален скрининг на майката (алфа-
фетопротеин, човешки хорионгонадотропин , инхибин A и неконюгиран естриол) могат също да бъдат показателни за диагностициране 
на СТ. 

• Изключително важно е да се направи генетично изследване на кариотипа за потвърждаване на СТ след раждането, тъй като 
ехографските изследвания и кръвните изследвания не винаги са 100% надеждни, за да се потвърди, че новороденото има СТ. 

2.3 Постнатална диагноза 

• Всички жени, при които има съмнение за СТ трябва да преминат генетичен кръвен тест за определяне на кариотипа. 

• При силни съмнения за мозаицизъм (форма на СТ, при която втората X хромозома е налична само частично или е с различна структура), 
които не са потвърдени със стандартно изследване на кариотипа, трябва да се направят допълнителни генетични изследвания, за да се 
отхвърли или потвърди диагнозата Синдром на Търнър. 

• Кръвното изследване на кариотипа обикновено дава надеждни резултати, но ако продължава да има съмнение за СТ или лекостепенен 
мозаицизъм може да се направи изследване на кожни клетки или клетки от букалната лигавица (чрез натривка). 

2.4 Скрининг на новороденото 

• Недиагностицирането и късното диагностициране на СТ продължава да бъде основен проблем. 

• Ранното диагностициране дава възможност за своевременен скрининг и лечение на проблеми, като кривогледство с едното или двете 
очи, загуба на слуха, сърдечни и бъбречни аномалии, хипофункция на щитовидната жлеза, глутенова непоносимост и затруднения в 
обучението. Затова ранното диагностициране може да доведе до подобряване на качеството на живот, растежа и репродуктивните 
възможности. 

• Към момента на новородените не се прави скрининг за СТ. 

 
3. Растеж и пубертет 

3.1 Лечения за подпомагане на растежа 

• Целта на леченията за подпомагане на растежа е пациентите да достигнат ръст, свързан с по-малко физически ограничения, който 
позволява пубертетът да започне на същата възраст като при връстниците им. 

• Основен компонент на лечението за подпомагане на растежа е растежният хормон, който повишава скоростта на растежа и води до 
леко увеличаване на ръста при възрастните. 
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• При повечето момичета се налага хормонозаместителна терапия с женски хормони (естроген и прогестин), за да се подпомогне 
започването и/или завършването на пубертета по време на лечението с растежен хормон. Начинът на прилагане на естроген, 
дозировката и скоростта на повишаване на дозата оказват влияние върху растежа и ръста на възрастните индивиди. 

• След завършване на лечението за подпомагане на растежа се очаква, че възрастните със СТ вероятно ще достигнат ръст ≥ 152 см 
(60 инча). 

3.2 Ефикасност и безопасност на лечението с растежен хормон 

• В няколко медицински проучвания лечението с растежен хормон постига увеличаване на ръста с 5-8 см (2-3,5 инча) по време на 
лечението, чиято продължителност е между 5,5 до 7,5 години. При лечението с растежен хормон обикновено се очаква увеличаване на 
ръста с около 1 см годишно. Някои проучвания показват по-голямо увеличаване на ръста, понякога с до 4-5 инча при възрастни 
индивиди спрямо прогнозния ръст в началото на лечението с растежен хормон. 

• Ако през първите 2 години на лечение се постигне нормален ръст, скоростта на растеж се поддържа в граници, близки до тези за 
останалите момичета на тази възраст и се постигнат задоволителни пубертетни промени, в зряла възраст пациентката е възможно да 
достигне ръст в диапазона на долната граница на нормата (около 152 см/60 инча). 

• След завършване на лечението с растежен хормон може да се постигне по-висок ръст спрямо прогнозирания, ако в началото на 
лечението пациентката е била относително висока, родителите й са високи, е била по-млада в началото на лечението, е имала по-
продължително лечение с растежен хормон преди настъпване на пубертета, е прилагала продължително лечение с растежен хормон 
или във висока доза. 

• Започването на лечение с растежен хормон на 4-6 годишна възраст или по-рано при наличие на видимо изоставане в растежа е много 
вероятно да постигне по-добри резултати в детството и да направи възможно своевременното полово развитие при момичетата (като 
растеж на млечните жлези), с цел да се постигне оптимален ръст в зряла възраст и своевременно започване на пубертета. 

• Лечението може да продължи до постигане на желания от пациентката ръст или докато остане малък потенциал за растеж (когато 
рентгеновите изследвания показват, че възрастта на костите е над 13,5-14 години и ръстът се увеличава с по-малко от 2 см годишно). 

• Дозировка в началото на лечението с растежен хормон при СТ: 

• Северна Америка: 0,350–0,375 mg/kg/седмично (еквивалентни на 50–54 μg/kg/ден) 

• Европа: 1,3–1,4 mg/m
2
 [кв. метър]/ден (4,0–4,3 международни единици [IU]/m

2
/ден; 45-50 [μg]/kg/ден) 

• Австралия: 4,5–9,5  mg/m
2
/седмично (0,6–1,4 mg/m

2
/ден) 

• Дозировката е разпределена на 7 дози - по една доза всеки ден в седмицата. 

• Растежният хормон се прилага в подкожната мастна тъкан. 

• Дългосрочни медицински проучвания показват, че лечението с растежен хормон при СТ по принцип е с добра безопасност по 
отношение на артериалното налягане и рисковите фактори за сърдечни заболявания, нивата на кръвната захар и обмяната на 
мазнините, телесния състав (процентно съдържание на мазнини, вода, костна и мускулна маса), минерализацията на костите 
(изключително важна за здравината и твърдостта на костите), пропорциите на тялото, честотата на ушните инфекции и загубата на слуха. 

• При момичета със СТ се наблюдава тенденция към по-висок риск от интракраниална хипертензия (високо налягане в главата) и 
епифизиолиза на бедрената глава (болки в тазобедрената област и нарушена походка) по време на лечение с растежен хормон в 
сравнение с децата с обикновен дефицит на растежен хормон или определени други заболявания, свързани с нанизъм. Но тези 
усложнения са рядкост. 

• Развитие или прогресия на сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб) може да се наблюдава по-често при момичета със СТ в 
сравнение с деца с други нарушения на растежа. 

• Момичетата със СТ могат да бъдат изложени на по-висок риск от панкреатит в сравнение с деца с други нарушения на растежа, лекувани 
с растежен хормон. Въпреки това рискът от панкреатит е много нисък. 

3.3 Комбинирана терапия с растежен хормон и анаболния стероид оксандролон 

• Добре контролирани проучвания показват леко подобрение в растежа (с приблизително 2-5 см/1-2 инча) при добавяне на отпускан по 

лекарско предписание оксандролон към лечение с растежен хормон. 
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• Съществува риск от нежелани реакции, като забавяне на развитието на млечните жлези и дозозависима вирилизация (например 
увеличаване на размера на клитора, понижаване тембъра на гласа, поява на окосмяване от мъжки тип и акне), затова оксандролон  
трябва да се прилага с повишено внимание. Тези усложнения могат лесно да се избегнат чрез правилно дозиране на оксандролон. 

• Оксандролон не трябва да се предписва преди навършване на 9-10 годишна възраст, като началната доза трябва да бъде 
0,03 mg/kg/ден, а поддържащата доза не трябва да надвишава 0,05 mg/kg/ден. 

3.4 Лечение с растежен хормон и много ниска доза естроген в детска възраст 

• Прилагането на хормонозаместителна терапия с много ниска доза естроген преди пубертета за подпомагане на растежа не се 

препоръчва към момента. 

3.5 Хормонозаместителна терапия с полови хормони 

• Повечето пациентки със СТ се нуждаят от хормонозаместителна терапия за предизвикване на пубертета, запазване на вторичните 
женски полови белези, развитие на здрави кости и нормализиране на размера и общото здравословно състояние на матката. 

• Основното съображение хормонозаместителната терапия с естрадиол да се прилага трансдермално (кожни пластири), а не перорално 
(таблетки)  е, че при трансдермалното приложение медикаментът не преминава през черния дроб. 

• При млади момичета не се препоръчва  вагинално приложение на хормонозаместителната терапия. 

• Целта на хормонозаместителната терапия с естроген е да се постигне сходна прогресия на пубертета, както при останалите момичета 
на тази възраст. 

 

Таблица 3. Препоръчителни възможности за развитие на вторичните женски полови белези чрез 

хормонозаместителна терапия при пациенти със СТ 

Медикамент Начална доза в пубертета Доза при възрастни 

Естрадиол (E2) за трансдермално приложение 3-7 μg/ден1 25-100 μg/ден 

Микронизиран 17-бета-естрадиол (E2) за перорално 
приложение 

0,25 mg/ден 1-4 mg/ден 

Етинилестрадиол (EE)2 
2 μg/ден 10-20 μg/ден 

Естрадиол (E2) с продължително (депо) действие3 0,2 mg/месечно 2 mg/месечно 

E2: 17 естрадиол 
1 Вж. текста с информация за начина на прилагане на пластирите. 
2 Етинилестрадиол не се предлага в САЩ като монотерапия.  
3 3 Естрадиол (E2) с  продължително (депо) действие не се предлага в Европа. 

 

• За да се постигне близко до нормалното физическо и социално развитие, лечението трябва да започне на 11-12 годишна възраст, ако 
лабораторните изследвания показват, че няма вероятност за естествено настъпване на пубертета. 

• Ако лабораторните изследвания показват, че показатели за пубертета са в норма за възрастта, пациентката трябва да се наблюдава 
за настъпване на пубертет, а евентуална хормонозаместителна терапия се прилага, ако настъпи яйчникова недостатъчност. Лекарят 
може да назначи няколко кръвни изследвания, за да определи дали яйчниците функционират правилно. 

• Започването на хормонозаместителна терапия с ниска доза естроген е много важно за запазване на ръста, независимо дали вече е 
започнато лечение с растежен хормон. 

• Дозата на естроген може да бъде повишавана постепенно приблизително на всеки 6 месеца до достигане на дозата за възрастни в 
продължение на 2-3 години. 

• При този подход на всеки 6 месеца се извършва повишаване на дозата с 25-100%, което означава, че от момента на 
започване на лечението до достигане на дозата за възрастни е необходимо дозата да бъде коригирана общо 4-6 пъти, както 
е описано на Таблица 3. 

• Основните определящи фактори за повишаване на дозата са клинична оценка на състоянието на пациентката, 
удовлетвореността на пациентката, възраст и остатъчен потенциал за растеж.  

• Ако продължава да съществува възможност за постигане на по-висок ръст, момичето може да продължи да приема ниски 
дози естроген за по-дълъг период от време. Ако момичето е започнало лечението в по-късна възраст, интервалът до 
постигане на дозата за възрастни може да бъде по-кратък. 
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• Прогестин трябва да се добави към терапията след първа поява на менструация (менструален цикъл или зацапване) или след 2-
годишно лечение. 

• При жени се препоръчва прилагане на микронизиран кристализиран прогестерон (например Prometrium® 100-200 mg), тъй 
като е възможно да е свързан с (леко) понижаване на риска от рак на гърдата. Медроксипрогестерон ацетат е приемлива 
алтернативна възможност спрямо микронизирания кристализиран прогестерон. 

• Така или иначе рискът от рак на гърдата при СТ е нисък, а дългосрочната хормонозаместителна терапия не предизвиква рак 
на гърдата. 

• Тези прогестини могат да се добавят към лечението в продължение на 10 дни всеки месец за предизвикване на 
менструация. Жените трябва да продължат лечението с естроген с добавяне на допълнителен прогестинов медикамент. 

• След достигане на дозировката за възрастни на хормонозаместителната терапия, лечението трябва да продължи дотогава, докато 
рискът от продължаване на терапията надвиши ползите от нея, обикновено около възрастта, на която общата популация навлиза в 
менопауза. Не забравяйте, че тази хормонална терапия замества придобития дефицит, което е различно от хормоналната 
терапия при пациенти без СТ, които приемат противозачатъчни таблетки. 

• Необходимо е провеждане на скрининг във връзка с риска от образуване на тромб при пациентки с медицинска или фамилна 
анамнеза за тромби. 

• При започване на лечението с по-ниска доза, пластирите с естроген могат да бъдат нарязани на по-малки парчета (например една-

четвърт от пластир, съдържащ 25 μg, т.е. приблизително 6,25 μg). 

• Въпреки че не се препоръчва от фармацевтите и съгласно продуктовата информация, две проучвания съобщават за успешно 
постигане на необходимите нива на естроген и/или успешно развитие на млечните жлези в пубертета при прилагане на 
такава по-ниска доза на пластирите и тези източници дават общи препоръки за начините за нарязване и прилагане на 
пластирите. За постигане на оптимални резултати трябва да се прилага индивидуален подход при лечението с по-ниска доза 
на пластирите, като пациентите трябва да получат подробни указания от своя лекар за начините на нарязване, мястото на 
прилагане на пластира и продължителността на носеното му. 

• Препоръчва се при деца да не се използва конюгиран конски естроген (например Premarin®), тъй като при жени в 
постменопауза се съобщава за риск от инсулт и сърдечни заболявания, особено при наличие на рискови фактори за 
затлъстяване. 

• Прилагането на оксандролон в ниска доза (0,03-0,05 mg/kg/ден и не повече от 2,5 mg/ден) може леко да забави прогресията на 
пубертета, предизвикана от хормонозаместителната терапия с естроген, да забави началото на менструацията и леко да повиши 
размера на клитора, но тези нежелани ефекти са лекостепенни и/или временни, и обикновено са наблюдавани при прилагане на по-
високи дози в миналото. Разумно е да се обмисли добавянето на лечение с оксандролон при момичета със СТ с много нисък ръст, 
само до започване на терапията с естроген. 

 
4. Технологии за асистирана репродукция 

• Поради настъпване на яйчникова недостатъчност в ранна възраст, повечето жени със СТ не могат да забременеят по естествен път. 

4.1 Забременяване по естествен път  

• Понякога при жени със СТ има случаи на забременяване по естествен път, но с висока честота на спонтанни аборти и малформации на 

новородените при такава бременност. 

4.2 Консултиране на пациентките и етични съображения по отношение на запазване на 
фертилността и лечение на безплодие 

• Консултирането на пациентките по въпросите, свързани с фертилността трябва да започне още при поставяне на диагнозата, като 
трябва да се споменат възможностите за осиновяване на дете или използването на сурогатна майка. 

• Независимо дали пациентката зачева със собствени или донорски яйцеклетки, тя трябва да бъде добре уведомена за повишения риск 
от усложнения за майката, дори смърт вследствие на усложнения, като се наблегна на сърдечните рискове.  

• Преди забременяване се препоръчва извършване на интензивен скрининг на състоянието на сърцето и артериалното налягане, но 
наличието на нормални резултати не изключва риска от тежки усложнения. 

4.3 Технологии за асистирана репродукция с автоложни овоцити (собствени яйцеклетки) 

• При стимулиране на яйчниците и in vitro оплождане на жени със мозаечен Синдром на Търнър, честотата на клинично потвърдена 
бременност е 8,6%, а на живородени деца е 5,7%. 
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• При жените със СТ се наблюдава бързо намаляване на яйчниковия резерв още в млада възраст. С младите жени трябва своевременно 
да се обсъдят възможностите за лечение на безплодие, включително стандартното in vitro оплождане. 

4.4 Технологии за асистирана репродукция с донорски яйцеклетки (яйцеклетки от друга жена) 

• При повечето пациентки със СТ използването на донорски яйцеклетки е единственият начин за постигане на бременност с жив плод. 

• Както жените без СТ, така и тези със СТ, които са оплодени с донорски яйцеклетки са изложени на по-висок риск от гинекологични 
усложнения, включително проблеми с артериалното налягане, цезарово сечение, преждевременно раждане и ниско телесно тегло на 
новороденото. Рискът нараства с нарастване на броя на предходните бременности. 

• При in vitro оплождане или оплождане с донорски яйцеклетки е задължително при всички жени със СТ да се извършва трансфер само 
на един ембрион. 

4.5 Препоръки за проследяване на пациентката по време на бременност 

• Наблюдението на бременността трябва да се извършва от екип от различни специалисти, включително специалисти по фетална 
медицина и кардиолози, специализирани в лечението на жени със СТ. 

4.6 Запазване на фертилността при СТ 

• Замразяването на яйцеклетки след контролирана яйчникова хиперстимулация е една от възможностите за запазване на фертилността 
при млади жени с мозаечен СТ и запазена яйчникова функция. 

• Няма достатъчно доказателства, въз основа на които да се препоръчва вземането на мерки за запазване на фертилността при 

момичета на възраст под 12 години. 

 
5. Сърдечно-съдови проблеми при СТ 

5.1 Обща информация 

• При хората със СТ съществува доживотен риск от развитие на вродено или придобито сърдечно-съдово заболяване. 

• Вродено сърдечно-съдово заболяване се среща при 50% от момичетата и жените със СТ и включва чести случаи на патологична форма 
на аортната клапа (бискупидна клапа), коарктация (стеснение) на аортата, разширена аорта (дилатация на аортата), които могат да 
доведат до редки, но фатални случаи на разкъсване на торакалната част на аортата. Също се наблюдава общо влошаване на 
състоянието на артериите. 

• Сърдечно-съдови заболявания, като системно повишено артериално налягане, исхемична/коронарна болест на сърцето и мозъчно-
съдово заболяване (инсулт) са допълнителни важни фактори, които могат да намалят продължителността на живот при СТ. 

• Фигура 1 и Фигура 2 представят препоръчителен протокол за сърдечно-съдов мониторинг. Педиатричните и непедиатричните 
кардиолози могат да провеждат диагностициране и лечение на сърдечно-съдови проблеми въз основа на насоките и примерния 
график, представен на Фигура 1 и Фигура 2. Проследяването се планира в зависимост от наличието и степента на разширение на 
аортата. При деца и подрастващи юноши се прилага малко по-различен подход спрямо този при жените. Въз основа на 
индивидуалния прогрес при всеки пациент е възможно да се правят отклонения от примерния протокола, представен на фигурите. 
При всички случаи е много важно да се вземе мнение от опитен кардиолог с познания за сърдечните рискове при СТ. 
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5.2 Медикаментозно и хирургично лечение на уголемена аорта и аневризмa 

• При жени със СТ се наблюдават приблизително 40 случая на разкъсване на аортата на 100 000 пациентогодини (статистическа величина за 
изразяване на честотата на случаите) в сравнение само с 6 случая на 100 000 пациентогодини при общата популация. 

• При жени с разкъсване на аортата често се наблюдава сърдечно-съдова патология, като бискупидна аортна клапа, удължаване на 
трансверзалната аорта, коарктация на аортата и/или високо артериално налягане. 

 

Педиатрична възраст - до 16 години: Кардиологичен преглед, трансторакална 
ехокардиография (ТТЕ), ЯМР, ЕКГ 

Повторно извършване на ТТЕ 
или ЯМР на сърце на всеки 5 
години от основния лекуващ 

лекар ± детски кардиолог 

 
Повторно извършване на 

ТТЕ или ЯМР на сърце 
всяка година от детски 

кардиолог 

 
Повторно извършване 

на ТТЕ или ЯМР на сърце 
на всеки 1-2 години от 

детски кардиолог 

 
Повторно извършване на 

ТТЕ или ЯМР на сърце на 
всеки 6-12 месеца от 

детски кардиолог 

  

TSZ 3 TSZ >3 TSZ 3 TSZ >3 

Нисък риск Умерен риск Умерен риск Висок риск 

Фигура 1. Препоръчителен протокол за сърдечно-съдов мониторинг на момичета със СТ на възраст до 16 години 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕКГ: електрокардиограма; хипертония: високо артериално налягане; ЯМР: ядрено-магнитен резонанс; TSZ: специфичен показател Z за Синдрома на Търнър (показател за 
ширината на голямата гръдна артерия); TTE: трансторакална ехокардиография 

Възраст под 16 години: кардиологичен преглед, ТТЕ, ЯМР, ЕКГ 

Повторно извършване 
на ТТЕ или ЯМР на 

сърце на всеки 5-10 
години от кардиолог 

Повторно извършване 
на ТТЕ или ЯМР на 
сърце на всеки 3-5 

години от кардиолог 

Повторно извършване 
на ТТЕ или ЯМР на 

сърце всяка година от 
кардиолог 

Повторно извършване 
на ТТЕ или ЯМР на 
сърце на всеки 2-3 

години от кардиолог 

Повторно извършване 
на ЯМР на сърце на 

всеки 6-12 месеца от 
кардиолог 

ASI <2,0 cm/m2
 ASI 2,0-2,3 cm/m2

 ASI >2,3 cm/m2
 ASI 2,3 cm/m2

 ASI >2,3 cm/m2
 

Нисък риск Умерен риск Умерен риск Умерен риск Висок риск 

Фигура 2. Препоръчителен протокол за сърдечно-съдов мониторинг на момичета и жени със СТ на възраст над 16 години 

  

ASI: индекс за размера на аортата;  ЕКГ: електрокардиограма; хипертония: високо артериално налягане; ЯМР: ядрено-магнитен резонанс; TTE: трансторакална 
ехокардиография. 

Без наличие на коарктация на аортата, бискупидна аортна клапа 
и/или хипертония 

С наличие на коарктация на аортата,  
бискупидна аортна клапа и/или хипертония 

Без коарктация на аортата, бискупидна  
аортна клапа и/или хипертония 

С наличие на коарктация на аортата, 
бискупидна аортна клапа и/или хипертония 
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• Зависим предиктор на риска от разкъсване на аортата е индексът за размера на аортата (ASI) (абсолютният диаметър на аортата в 
сантиметри, разделен на телесната повърхност [BSA]). Кардиологът използва този показател, за да направи препоръки за бъдещия 
мониторинг - особено при пациентки на възраст 16 години или повече. При оценка на риска при по-млади пациентки е от полза да се 
направи сравнение на диаметъра на аортата на пациентката спрямо диаметъра, наблюдаван при момичета със СТ със или без 
разкъсване на аортата. 

• Ако абсолютният диаметър на възходящата аорта е 4 см, този показател може по-надеждно да прогнозира разкъсването на аортата 
спрямо изчисления индекс за размера на аортата при пациентки на възраст 16 години, с нанизъм и затлъстяване, или чието тегло е 
прекалено ниско спрямо ръста им. 

• Поддържането на нормално артериално налягане може да понижи риска от разкъсване на аортата, затова е разумно да се започне 
профилактично лечение по-рано спрямо препоръките за общата популация. 

5.3 Образно изследване на сърцето 

• Неинвазивните образни изследвания на сърцето, включително трансторакална ехокардиография (ТТЕ) или ехография, ЯМР на сърцето 
или ЯМР изследване, компютърна томография (КТ) или компютърно-томографско изследване, са изключително важни за 
диагностициране, лечение и оценка на риска. 

5.4 Вродено сърдечно заболяване 

• Вродено сърдечно заболяване се среща при до 40% от хората със СТ, като е най-честата причина за ранна смърт и се наблюдава по-
често при 45,X кариотип. 

• По-чести са случаите на левостранен порок на сърцето, като бискупидна аортна клапа (патологична форма на клапата - само с две 
платна) се наблюдава в 15-30% от случаите, а коарктация (стеснение) на аортата в 7-18% от случаите. Други патологии, които често се 
срещат при СТ са частична аномалия на белодробната венозна връзка, лява горна куха вена, удължена трансверзална дъга и 
дилатация (разширяване) на брахиоцефалните артерии. 

• По-рядко срещани аномалии са синдром на хипопластичното ляво сърце, аномалии на митралната клапа, прекъсване на долна куха 
вена с продължение на вена азигос, сърдечна декстропозиция (изместване на сърцето надясно), междукамерен или 
предсърднокамерен септален дефект, аномалии на пулмоналната клапа, аномалии на коронарната артерия и отворен артериален 
проток. 

5.5 Електрокардиограма (ЕКГ) 

• ЕКГ е запис на електрическата активност на сърцето, който е извършва чрез поставяне на електроди на гръдния кош. Разликата между 
резултатите от ЕКГ при СТ и общата популация включват разлики в PR и QT интервалите (показател за времето от началото до края на 
електрическия цикъл на сърцето), морфологични проблеми (бедрен блок, промени в Т-вълните и промени в P-вълните) и времевите 
интервали (PR и QT интервалите). Тяхната приблизителна честота при СТ е 50% спрямо 30% при хората без СТ. 

• Лекарствата, удължаващи QT интервала трябва да се предписват с повишено внимание при хора със СТ. Препоръчва се извършване на 
изходна електрокардиограма при диагностициране на проблема и на контролна ЕКГ след започване на лечението. 

5.6 Спортуване 

• При разглеждане на риска от разкъсване на аортата трябва да се има предвид, че е важно хората със СТ да бъдат насърчавани да 
извършват физическа активност с индивидуално определяне на натоварването. Новите насоки за лечение: http://www.eje-
online.org/content/177/3/G1.full.pdf+html, включват конкретни препоръки за това какви спортове са подходящи за отделните пациенти 
въз основа на сърдечното им състояние. Кардиологът трябва да посъветва своите пациенти за това кои спортове трябва да се избягват. 

5.7 Хипертония (високо артериално налягане) 

• Приблизителната честота на системна хипертония е 20-40% при децата и до 60% при възрастните със СТ. 

• Лечението на хипертония при СТ е сходно на това при останалите пациенти и включва насърчаване на здравословен начин на живот и 
контролиране на теглото. 

• Важно е причините за хипертонията да бъдат диагностицирани и лекувани - например бъбречни аномалии или стеснение на аортата, 
които е възможно да причиняват високото артериално налягане. 

http://www.eje-online.org/content/177/3/G1.full.pdf+html
http://www.eje-online.org/content/177/3/G1.full.pdf+html
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5.8 Сърдечно-съдов риск по време на бременност 

• Жените със СТ са изложени на повишен риск от усложнения на бременността, независимо дали забременяването е по естествен път 
или чрез технологии за асистирана репродукция, като in vitro оплождане и имплантиране на ембрион. Жените са изложени на 
повишен риск от разкъсване на аортата и високо артериално налягане по време на бременността, включително риск от прееклампсия. 

• Лечението включва антихипертензивна терапия и лекарства за превенция на (допълнителна) дилатация (разширяване) на аортата. 

• Плануването на раждането трябва да се извърши от екип, включващ поне един акушер-гинеколог, кардиолог и анестезиолог с опит 
при бременни със сърдечно заболяване или заболяване на аортата. 

5.9 Система на коагулация (кръвосъсирване) 

• В сравнение с общата популация, при СТ се наблюдава повишен риск от фатално мозъчно-съдово заболяване (инсулт). 

• Някои жени със СТ са изложени на повишена активация на системата на кръвосъсирване, но не е известно какво влияние оказва това 
върху риска от инсулт. Определени естрогенови медикаменти могат допълнително да повишат риска от инсулт и това трябва да се 
обсъди с лекаря при избора на хормонозаместителна терапия с естроген. 

 
6. Доживотен мониторинг на сърдечното здраве 

6.1 Лечение и мониторинг в зряла възраст 

• Множеството здравни проблеми при възрастните изискват провеждането на ежегоден профилактичен преглед, за предпочитане в 
многопрофилна клиника  с опит при СТ (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Насоки за мониторинг на здравословното състояние в зряла възраст: показатели, които подлежат на преглед и честота 

на проследяване 

Показател Метод на проследяване Препоръчителна честота на проследяване 

Затлъстяване Телесно тегло Веднъж годишно 

Сърдечно-съдова система Електрокардиограма На всеки 3-5 години; веднъж годишно при аортен 

корен > 3 cm 

 
ЯМР на аортата При необходимост 

 
Артериално налягане Веднъж годишно 

Костен метаболизъм, 

остеопороза, сколиоза 

Двойно енергийна рентгенова 
абсорбциометрия (DEXA) 

На всеки 3-5 години; и веднъж годишно след започване 
на определени видове лечение 

Черен дроб Изследвания на чернодробната функция  Веднъж годишно 

 
Ехография на черен дроб При необходимост 

Диабет Изследване на HbA1c ± глюкоза на гладно Веднъж годишно 

Фертилитет Информиране на пациентките за 

възможностите за осиновяване или 

използване на донорски яйцеклетки 

При необходимост 

 
Ехография на матката При необходимост 

Психично здраве Разглеждане на психичните проблеми При необходимост 

Слух Аудиограма, анамнеза за отоларингологични 

заболявания 

На всеки 3-5 години 

Дерматологично здраве Кожен преглед Веднъж годишно 

Ортодонтско здраве Преглед на зъбите Веднъж годишно 

Кръвни изследвания Функция на щитовидната жлеза Веднъж годишно 

 
Скрининг за цьолиакия На всеки 5 години 

*ЯМР: ядрено-магнитен резонанс 
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6.2 Гинекологично лечение в зряла възраст 

• Жените със СТ трябва бъдат консултирани от гинеколог с опит с яйчникова недостатъчност. В случай че е необходимо да се 
прилага комбинирано лечение с орални контрацептиви при жени с естествена яйчникова активност, се препоръчва 

прилагане на лекарства, съдържащи 20 μg етинилестрадиол, а не по-висока доза, заради по-ниския риск от образуване на 
тромби. 

6.3 Скрининг за онкологични заболявания 

• Вероятно общият риск от онкологично заболяване при СТ е малко по-висок, като рискът от меланом е 2 до 3 пъти по-висок, а 
рискът от рак на нервната системата е 4,3 до 6,6 пъти по-висок. 

• Честотата на рак на млечната жлеза е поне с 30% по-ниска спрямо общата популация. 

 

Таблица 5. Препоръки за скрининг при диагностициране на СТ и до края на живота1,2
 

Показател Деца Възрастни 

При диагностициране 
на СТ 

След поставяне на диагнозата, през 
детството 

След поставяне на диагнозата 

Телесно тегло/ИТМ Да На всяка визита На всяка визита 

Артериално налягане Да На всяка визита На всяка визита 

Функция на щитовидната жлеза (TSH 
и FT4 [свободен тироксин 4]) 

Да Веднъж годишно Веднъж годишно 

Липиди (холестерол) — Започване на скрининга през фазата на 
преход (около 17-18 годишна възраст) 

Веднъж годишно 

Изследвания на чернодробната 
функция (аминотрансферази и 
алкална фосфатаза) 

— Веднъж годишно след навършване на 10-
годишна възраст 

Веднъж годишно 

HbA1c (кръвна захар) със или без 
глюкоза на гладно 

— Веднъж годишно след навършване на 10-
годишна възраст 

Веднъж годишно 

Витамин D — На всеки 2-3 години след навършване на 
9-11-годишна възраст 

На всеки 2-3 години 

Скрининг за цьолиакия — Започване на скрининга на 2-3-годишна 
възраст, след което на всеки 2 години 

На всеки 5 години 

Ехография на бъбреци Да — — 

Аудиометрия Да3 На всеки 3 години На всеки 5 години 

Очен преглед Да4 Веднъж годишно Веднъж годишно 

Дентален преглед Да, ако не е 
извършвано 
досегашно 

лечение 

Веднъж годишно, с изключение при 
наличие на аномалия на захапката или 
други дентални/скелетни нарушения, при 
които се изисква по-чест скрининг5 

Веднъж годишно, с изключение при 
наличие на последствия от нелекувана 
или неизлекувана аномалия на 
захапката, при които се изисква по-чест 
скрининг 

Скрининг за вродена дисплазия на 
тазобедрената става 

Да, при новородени — — 

Кожен преглед При 
диагностициране на 

заболяването 

Веднъж годишно Веднъж годишно 

Оценка на състоянието на скелета чрез 
двойно енергийна рентгенова 
абсорбциометрия (DEXA) 

— На 5-6-годишна възраст и на 12-14-годишна 
възраст 

При спиране на лечението с естроген, ако 
има риск от неадекватно заместване на 
естроген и при достигане на възрастта на 
менопауза 

ИТМ: индекс на телесната маса; T4: тироксин; TSH: тироид стимулиращ хормон.  
1 Таблицата на включва препоръки за скрининг на сърдечно-съдови и невропсихични нарушения, които са поместени на друго място. 
2 Препоръките са само за скрининг. При клинично обосновано подозрение за активно заболяване е задължително да се направят съответните изследвания.  
3 на 9-12-месечна възраст 

4 на 12-18-месечна възраст 
5 При много пациенти със СТ се налага ортодонтско лечение. Може да е необходимо да се направи промяна в стандартния план за ортодонтско лечение, като включване на 
профилактично лечение с антибиотици, корекции с оглед на изменената дентална морфология и различно време на започване на лечението поради забавения растеж.  
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• При пациентки със СТ с наличие на фрагменти от Y хромозома трябва задължително да се извършва гонадектомия (отстраняване на 
яйчниците). При генетично диагностициране на СТ с наличие на Y хромозомен материал трябва да се препоръча премахване на 
яйчниците като превантивна мярка. Това се прави поради повишен риск от развитие на новообразувания в яйчниците, които могат да 
бъдат злокачествени. 

6.4 Съпътстващи заболявания при СТ (наличие на едно или повече допълнителни заболявания 

или състояния) от детска до зряла възраст: мониторинг за здравни проблеми, свързани със СТ 

• Таблица 5 представя препоръки за лечение на съпътстващи заболявания на СТ, които не са описани в друго място в клиничните 
насоки за лечение. 

• Отоларингологични проблеми (състояние на слуха и ушите): Често се наблюдава кондуктивна (проводна) загуба на слуха поради 
ефузия в средното ухо, чести ушни инфекции и патология на тъпанчето. Невросензорна загуба на слуха е най-честото увреждане на 
слуха при СТ и се наблюдава при една-трета от пациентите, като може да бъде или да не бъде съпътствано от патология на средното 
ухо. 

• Автоимунни заболявания: При СТ има повишен риск от развитие на заболяване на щитовидната жлеза (тиреоидит, 
хипертиреоидизъм и хипотиреоидизъм), цьолиакия (чувствителност към глутен в храната) и лека степен на риск от диабет, юношески 
ревматоиден артрит, увеит (очно възпаление) и възпалително заболяване на червата. 

• Заболявания: Много хора със СТ имат по-висок индекс на телесната маса (ИТМ), по-висок процент на телесните мазнини, по-голяма 
обиколка на талията и по-нисък процент на мускулна телесна маса в сравнение с хора на същата възраст и сходен ИТМ. 

• Диабет: Рискът от диабет тип 1 и 2 е по-висок при всички възрастови групи със СТ. Наблюдавани са различни аномалии на 
хомеостазата на глюкозата (поддържане на стабилни нива на кръвната захар) (без проявен диабет); такива са хиперинсулинемия, 
инсулинова резистентност, понижена секреция на инсулин и нарушен глюкозен толеранс. 

• Липидни нарушения: СТ може да бъде свързан с липиден профил, който способства за образуването на артериална плака 
(повишаване на нивата на мазнините в кръвта) в млада възраст, водейки до повишен сърдечно-съдов риск. Хиперхолестеролемия 
(високи нива на холестерол) се наблюдават при 37-50% от жените със СТ - по-често в сравнение с общата популация. 

• Лимфна система: Често пъти при тежък лимфедем (натрупване на течност в тъканите) плодът не оцелява,  а ако оцелее обикновено 
новороденото име периферен оток (основно на ръцете и ходилата) и определена степен на криловидна шия. Това е тясно свързано с 
вроден левостранен порок на сърцето. Други усложнения са ниско окосмяване на тила, неправилно разположение на ушите, малки 
зърна на гърдите и необичайна форма на ноктите на ръцете и/или краката. 

• Периферният оток (оток на ръката и/или ходилото) обикновено отшумява или се подобрява значимо до 2-годишна възраст 
без прилагане на лечение, но при нарушения на ноктите на ръцете и/или краката и/или кожата може да се започне терапия 
за лечение на отока.  

• Дори ако лимфедемът отшуми или не е бил проявен при раждането, той може да се появи (повторно) във всяка възраст, 
понякога във връзка с започването на естрогенова терапия, но по-често във връзка с прекомерно повишаване на теглото. 

• Дентални и ортодонтски проблеми: При СТ може да възникнат различни дентални и ортодонтски проблеми, включително по-бързо 
остаряване на зъбите, повишен риск от скъсяване на корена, което може да доведе до загуба на зъба, особено по време на 
ортодонтско лечение и други проблеми, които могат да окажат влияние на храненето или говора. Зъбите може да имат по-тънък 
емайл и абнормно количество дентин, но въпреки това кариеси се наблюдават по-рядко отколкото при общата популация. Лечението 
на неправилната подредба на зъбите е изключително важно, за да се предотвратят зъбни деформации, струпване на зъби, тризмус 
(спазъм на дъвкателната мускулатура), затруднено дъвчене, дихателна обструкция и нарушено храносмилане. Насоките за 
ортодонтско лечение на пациенти със СТ описват промените в обичайното лечение, които могат да бъдат необходими с оглед на 
характерната за СТ по-различна скорост и време на израстване на зъбите, развитие на черепно-лицевите структури и дентална 
морфология. 

• Офталмологични заболявания: Ранната диагностика и корекция на нарушения на рефракцията като късогледство са изключително 
важни за предотвратяване на загубата на зрение. Страбизъм (кривогледство) или амблиопия (мързеливо око) се наблюдават при 
почти една-трета от жените със СТ. Често се наблюдава птоза (отпускане) на клепача и необичайни гънки на клепачите. 

• Дерматологични заболявания: При СТ се наблюдават повишен брой пигментни невуси (бенки), което може да бъде свързано с 
повишена честота на меланом спрямо общата популация. Лечението с растежен фактор може да предизвика нарастване на размера 
на бенките, но не и на техния брой, и не предизвиква преобразуването им в злокачествени образувания. 
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• Ортопедични заболявания: Костно-мускулните аномалии се срещат много често при СТ. Техният вид е различен при всеки пациент и 
не винаги е свързан с определен кариотип. По време на лечение с растежен хормон може да се развие или наблюдава прогресия на 
сколиоза.  При СТ има повишен риск от кифоза (изкривяване на горната част на гръбнака), клиновидна деформация на прешлените 
(неправилна форма на прешлените) и сколиоза. При децата може да има повишен риск от вродена дисплазия на тазобедрената става. 
Често се срещат аномалии, като несиметрично разположение на колената и сводовете.  

• Остеопороза, риск от фрактури и дефицит на витамин D: Жените и момичетата са изложени на повишен риск от фрактури, дори 
при нормална костна минерална плътност (КМП). Повишеният риск от фрактури е свързан с костната минерална плътност, анамнеза за 
фрактури на някой от родителите, увреждане на слуха, по-напреднала възраст. Много жени със СТ имат остеопороза в резултат на 
недостатъчните нива на естроген. Възможни са нарушения на обмяната на витамин D може, като приемането на витамин D3 като 

добавка (20 μg или 800 IU на ден) от пациентки с ниски нива на 25-хидроксивитамин D, заедно с хормонозаместителна терапия с 
естроген спомагат за запазване на костната маса. Поради малкия на размер на костите вследствие на нанизма, интерпретирането на 
радиографските данни за КМП може да бъде затруднено. 

• Стомашно-чревни заболявания: При СТ се наблюдава повишена честота на възпалително заболяване на червата, особено на болест на 
Crohn, с тенденция за развитие на възпалително заболяване на червата в по-ранна възраст с по-тежки симптоми спрямо общата 
популация. Честотата на цьолиакия (непоносимост към глутен в храната) също е по-висока и възлиза на 4,5%. Препоръчва се 
възможността за възпалително заболяване на червата да се разглежда при всички пациенти с коремна болка, необяснимо 
понижаване на теглото, диария и/или стомашно кървене. Често изследванията на чернодробната функция показват резултати извън 
норма, въпреки че няма симптоми на чернодробно заболяване, като рискът от цироза е 6 пъти по-висок в сравнение с общата 
популация. Наблюдава се тенденция към запазване или прогресивно увеличаване на повишените нива на чернодробните ензими и те 
рядко се връщат в норма, но могат да бъдат понижени или върнати в норма чрез хормонозаместителна терапия с естроген. Ако 
чернодробните ензими са постоянно повишени трябва да се извърши ехография на черния дроб чрез Доплер, позволяващ оценка на 
кръвотока. 

• Бъбречно заболяване: Бъбречни аномалии се срещат при 24-42% от пациентите. Тези аномалии включват подковообразен бъбрек 
(11%) и частично или напълно удвоен бъбрек (5-10%), липсващ бъбрек (2-3%), поликистозни (<1%) или ектопични (<1%) бъбреци. 
Честотата на смърт поради бъбречно заболяване е 7 пъти по-висока в сравнение с общата популация. Смята се, че инфекции на 
пикочните пътища се наблюдават по-често поради обструкция или рефлукс. Цикатризирането на бъбреците поради продължителен 
рефлукс или рецидивиращи инфекции може да доведе до повишаване на артериалното налягане, затова правилното лечение е 
изключително важно (включително антибиотично лечение или хирургична корекция). 

 
7. Преминаване от педиатрично лечение на лечение за възрастни 

• Много млади жени със СТ не получават подходящо лечение и не преминават необходимия скрининг според препоръките за възрастта 
им, в резултат на което има данни за несвоевременно диагностициране и лечение на съпътстващи заболявания, свързани със СТ и 
недобри здравни резултати. 

• Ранното юношество е най-подходящата възраст за насърчаване на самостоятелната грижа за здравето, подробното запознаване на 
пациентката с досегашната история на заболяването  и насърчаване на здравословен начин на живот. 

7.1 Прехвърляне на лечението към непедиатрични лекари и преодоляване на проблемите, свързани с прехода 

• Разработени са общи, както и специално предназначени за СТ помощни средства, които да помагат на пациентите при подготовката, 
планирането и осъществяването на прехода към преминаване на лечение за възрастни. 

• Разработени са “Помощни средства при преминаване от педиатрично лечение на лечение за възрастни” 
(https://www.acponline.org/system/files/documents/clinical_information/high_value_care/clinician_resources/pediatric_adult_care_transitio
ns/endo_turner/endo_ts_transition_tools.pdf), които обхващат основните компоненти при прехода (готовност от страна на пациентката, 
прехвърляне на медицинската документация/информация, знания и умения за самостоятелна грижа), както и материали, специално 
предназначени за СТ. 

7.2 Основни въпроси, свързани със СТ, които трябва да се разгледат при прехода 

• Свързаните със СТ въпроси, които трябва да се разгледат са: естрогенова терапия и репродуктивни проблеми; списък с въпроси и 
предварителни зададени възможни отговори за здравословното състояние на пациентките със СТ в зряла възраст; нужди, свързани 
със СТ и изисквания към начина на живот за осигуряване на оптимални здравни резултати; доживотна грижа за сърдечно-съдовото 
здраве; въпроси, свързани с психичното здраве, образованието и професията, насочени към развитието на пълния потенциал и високо 
качество на живот. 

http://www.acponline.org/system/files/documents/clinical_information/high_value_care/clinician_resources/pediatric_adult_c
http://www.acponline.org/system/files/documents/clinical_information/high_value_care/clinician_resources/pediatric_adult_c
http://www.acponline.org/system/files/documents/clinical_information/high_value_care/clinician_resources/pediatric_adult_c
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8. Неврокогнитивни способности (способност на мозъка да разбира) и 
поведение 

8.1 Обща информация 

• СТ е свързан с неврокогнитивен профил, който може да окаже неблагоприятно влияние върху успешното образование. 

• Препоръчва се лечението на момичетата и жените със СТ да включва грижи за невропсихичното и психичното здраве и поведение. 

• Препоръчително е оценката на невропсихичното състояние е да се извършва в предучилищна възраст, при започване на училище и 
преди започване на средно и висше образование, както и винаги при наличие на трудности. Лекарят, извършващ оценката трябва да 
познава добре характерните за СТ когнитивни дефицити. 

• Препоръчително е в ранна детска възраст и преди започване на училище децата да преминат трудотерапия, лечебна физкултура и 
логопедична терапия. 

• Когнитивните и психосоциалните проблеми при СТ включват дефицит на вниманието и хиперактивност, специфични нарушения на 
способността за учене, нарушения на способността за социално общуване, нарушения от аутистичния спектър и диспраксия 
(нарушение на координацията). 

• Данните показват, че общите лечения, предназначени за хора без СТ, могат да бъдат адаптирани и да постигнат сходни благоприятни 
ефекти. 

• При наличие на затруднения с ученето трябва да се създадат подходящи условия за обучение, като индивидуална форма на обучение, 
удължаване на сроковете, използване на стратегии за учене/преподаване, които наблягат на вербалните умения. 

8.2 Умствена дейност 

• Повечето хора със СТ имат средно ниво на интелигентност, но при приблизително 10% се наблюдава умствена изостаналост (най-често 
свързана с кръгла X хромозома). Вербалното мислене е винаги по-добре развито от сетивното мислене (използване на сетивата), 
което вероятно е вследствие на специфичните увреждания на изпълнителните функции (контрола на поведението) и визуално-
пространствените умения (пространствената връзка между обектите). Езиковите умения обикновено са много добри, но може да има 
затруднения при изучаването на математика, което може да доведе до трудности в образованието. 

8.3 Внимание, краткотрайна памет и когнитивен контрол 

• Често се съобщават случаи на нарушения на изпълнителните функции и по-бавно обработване на информацията, като дефицит на 
вниманието и хиперактивност се наблюдават при приблизително 25% от децата в училищна възраст. 

• Често се наблюдава по-бавно обработване на информацията (скоростта на възприемане на информацията, разбирането й и съответно 
реагиране). 

•  Обучение на родителите и адаптирането на класната стая могат да бъдат от полза за децата. При възрастните може да бъде от полза 
подходящо адаптиране на работното място. 

8.4 Развитие на визуално-пространствените, сетивно-моторните и сензорно-моторните умения 

• Най-често наблюдаваните когнитивни проблеми при СТ са свързани с визуално-пространствените умения и могат да се проявят като 
затруднения в преценката на разстояния, шофирането и математическите изчисления. 

• Децата трябва да получат помощ при обучението, ако дефицитът на пространствени умения пречи на обучението. Трудотерапията 
и/или лечебната физкултура често пъти са от полза. 

8.5 Говорни и езикови умения 

• Наблюдават се добри или по-добри от средните умения за рецептивна и експресивна реч, но понякога се наблюдават затруднения 
при речеви задачи, които са свързани с изпълнителни функции (например даване на поетапни инструкции), или при които се разчита 
на пространствената реч (например даване на  устни  инструкции за намиране на местоположението на даден предмет чрез думи като 
“над”, “зад” или “там горе”). 

8.6 Декларативна памет (запомняне на факти и събития) 

• Способностите за дългосрочно запомняне на вербалната информация може да се запазят или подобрят, но паметта, свързана с 
предметите и тяхното местоположение е по-слабо ефективна. Ученето и първоначалното запомняне на информацията изглеждат 
нормални, но често пъти информацията бързо се забравя. 
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• Зрителната памет може да се подобри чрез описване на визуалните материали на глас и използване на устни мнемонични средства 
(модели от букви, идеи или асоциации, които спомагат запаметяването). 

8.7 Социални познания 

• Момичетата и жените със СТ може да не умеят да разпознават добре израженията на лицето и често им е трудно да разберат 
чувствата на другите. Груповите терапии за подобряване на социалните умения могат да бъдат от полза. 

8.8 Постижения в образованието и професионална удовлетвореност 

• В сравнение с общата популация при хората със СТ се наблюдава 50% честота на нарушения при изучаването на математика 
(дискалкулия). 

• Децата със СТ в училищна възраст често показват много добри умения за четене и разпознаване на думите. 

• Въпреки трудностите, свързани с неврокогнитивния профил, който често се наблюдава при СТ, много от жените със СТ постигат сходно 
или по-високо ниво на образование спрямо общата популация. 

• Младите жени със СТ имат сходно или по-високо служебно положение спрямо групите на сравнение, но жените със СТ се пенсионират 
много по-рано. Жените в зряла възраст, особено тези в по-напреднала възраст, заемат по-ниско служебно положение спрямо 
очакваното за степента на образованието им и по-рядко съобщават за положителни преживявания/предизвикателства в работата им. 
Обученията във връзка с професионалното развитие и социалните умения могат да бъдат от полза. 

8.9 Психосоциални проблеми 

• По принцип момичетата и жените със СТ имат по-ниска самооценка спрямо тези без СТ. Те съобщават за по-силна социална изолация 
и тревожност, имат по-малко близки приятели, по-рядко се омъжват и вероятността да живеят с партньор е по-ниска. Осигуряването 
на подкрепа на хората със СТ, които се опитват да се интегрират в обществото може да бъде основна стратегия за подпомагане на 
изграждането на силни социални взаимоотношения. 

8.10 Влияние на хормоналните терапии 

• Жените със СТ обикновено имат сходен неврокогнитивен профил, който не зависи от запазването на яйчниковата функция или 
ефективността на хормонозаместителната терапия с естроген. По подобен начин, лечението с растежен хормон не оказва влияние на 
неврокогнитивната функция. 

 
9. Оптимизиране на лечението през целия живот 

9.1 Проверяване на алтернативните възможности за клинично лечение 

• При лечението на СТ е подходящо използването на телемедицина и онлайн медицински досиета. Семействата и жените, които не 
живеят в район с достъп до специализирани лечебни заведения, могат да проверят тези възможности, за да се свържат със 
специалисти по СТ. 

9.2 Роля на организациите, осигуряващи подкрепа на пациентите 

• Юношите и жените със СТ и родителите на млади момичета със СТ могат да се свържат с местна или национална организация за 
борба със СТ, за да получават информация и взаимна подкрепа. 

9.3 Национални регистри за СТ 

• Насоките за лечение препоръчват създаването на национални регистри, в които да се въвеждат клинични и психосоциални данни за 
пациентите със СТ и тези данни да бъдат обединявани, с цел определяне на фактори, които да подпомагат научните изследвания. 
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Организации за борба със Синдрома на Търнър, осигуряващи подкрепа и 
информация 

• Turner  Syndrome Society of the United States – http://www.turnersyndrome.org 

• Turner Syndrome Global Alliance (US) – http://tsgalliance.org 

• Turner  Syndrome  Foundation (US) – https://www.turnersyndromefoundation.org 

• Turner  Syndrome  Society of Canada – http://www.turnersyndrome.ca 

• Asociación Síndrome  de Turner  México – http://turnermexico.org.mx 

• Turner  Syndrome Support Society (UK) – http://tss.org.uk 

• Turner  Syndrome Association of Australia –  https://www.turnersyndrome.org.au 

• Turner Syndrome International Group – https://tsint.org (Links for worldwide TS organizations are available at this site.) 

Източници: Gravholt CH, Andersen NH, Conway GS, et al. Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: 

proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. Eur J Endocrinol. 2017;177:G1–G70. 

This patient-oriented version of the TS Clinical Practice Guidelines was developed by Dr. Philippe Backeljauw and Dr. Claus Gravholt with 
collaboration from the TS community. The authors thank all who dedicated their time to provide important feedback and edits. 
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