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Изготвил: Д-р Д. Дарданов, д.м.  
 

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, 
МФ, СУ 

 
 

1. Оклузия на коя част от кръга на Willis ще доведе до тотална 

унилатерална слепота? 

2. В района на лумбарната цистерна, коя обвивка се намира по-близо 

до арахноидеята – дура или пиа матер? 

3. Хемисекция на гръбначния мозък на нивото на Т1 предизвиква 

контралатерална загуба на температурни/болкови усещания от 

нивото на Т3 и надолу, вместо от Т1 и надолу. Защо? 

4. Предната спинална артерия кръвоснабдява предните 2/3 от 

гръбначния мозък. Двете задни спинални артерии произхождат 

вариабилно от задните долни церебеларни артерии или 

вертебралните артерии и кръвоснабдяват останалата част от 

гръбначния мозък заедно с анастомозите с интеркосталните и др. 

артерии. Коя сетивност ще очаквате да бъде съхранена при инфаркт 

на предната спинална артерия на нивото на гръбначния мозък? 

5. Локализирайте лезията? Пациентът има билатерална парализа, 

фасцикулации и мускулна атрофия на нивото на С8Т1 заедно с 

билатерална загуба на температурата на нивото на Т1Т2. 

6. Хирургичната трактотомия – прекъсване на спиноталамичния тракт 

за облекчаване на болката води само до временно подобрение. Защо? 
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7. На какво ниво на нервната система – периферен нерв, гръбначен 

мозък или по-нагоре – ще предполагате да се намира лезията, ако е 

придружена със следните признаци: 

А. Сетивна загуба на определен дерматом унилатерално. 

Б. Билатерална сетивна загуба на ръцете или краката под формата на 

ръкавици или ботуши. 

В. Унилатерална загуба на всички сетивности от цял крайник. 

Г. Загуба на болкови и температурни усещания от лявата страна на 

тялото под нивото на шията и парализа и загуба на 

проприоцепция/стереогнозия под нивото на шията в дясно 

8. Пациент с тумор постепенно загубил температурни и болкови 

усещания в левия долен крайник. С течение на времето е последвана 

спастична парализа в дясно. Къде се намира туморът? 

9. Пациент се представя с намалена осъзната проприоцепция на левия 

горен крайник, намалена сетивност за болка/температура от лявата 

половина на лицето и намалена сетивност за болка/температура от 

дясната страна на тялото под нивото на главата. Къде се намира 

лезията? 

10. Кой тип влакна – симпатикови или парасимпатикови се нарушават 

при лезия на кауда еквина на нивото на прешлен L5.  

11. Защо при пациентите с мигрена понякога се наблюдава свиване на 

зеницата по време на мигренозния пристъп? 
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12. При теста на Romberg пациентът трябва да затвори очи докато стои 

прав и ръце изпънати напред. Ако залита назад или напред със 

затворени очи, но не залита с отворени тестът на Romberg е 

положителен. Нормално не трябва да се наблюдава залитане, дори 

при затворени очи. При кои състояния ще очаквате положителен 

Romberg? 

13. Ще има ли пациент с чисто цребеларно увреждане позитивен тест на 

Romberg? 

14. Лезия на червеното ядро предизвиква тремор на десните ръка и крак. 

Кое ядро е засегнато – лявото или дясното? 

15. Пациент има десностранна пареза на крайниците и долната част на 

лицето, сетивна загуба /болка, температура, осъзната 

проприоцепция/ на дясната част на тялото и хомонимна хемианопия. 

Къде се намира най-малката лезия, която може да предизвика това? 

16. Какъв общ принцип се следва при определянето къде се намира 

дадена лезия – на нивото на церебралния кортекс, капсула интерна, 

церебелума, базалните ганглии, мозъчния ствол, гръбначния мозък 

или периферните нерви? 

17. Локализирайте лезиите на дадените фигури /защрихованите зони са 

региони с функционален дефицит/: 
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