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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

„Може да ни наричат фанатици, мракобесници и суеверни глупаци, но едно нещо не ни
е позволено – да подценяваме опасността. И ако тук някъде, в съседната стая, внезапно
завони на сяра, трябва да предположим, че се е появил рогат дявол и да предприемем
всички необходими мерки, включително производство на светена вода в промишлени количества.”
Аркадий и Борис Стругацки
„Вълните усмиряват вятъра”, 1979 г.

Уважаеми колеги,

В ръцете си държим първия брой на първото в България списание по превантивна медицина. Този брой се явява краят на един дълъг път,
по време на който родилните мъки бяха повече
от страстите, а надеждата надделя песимизма и
неверието.
От нас самите, от нашите желания, мечти
и страсти зависи дали това списание ще остане
само обещание за ново начало или ще се превърне в начало на ново обещание.
Когато започвахме работата си преди няколко години не се надявахме, че ще постигнем
такива резултати за толкова кратко време. Създадено бе Национално сдружение по превантивна медицина. За тези години осъществихме три
Национални конференции. Повиши се качеството
на представените на тези конференции материали и доклади. Разшири се представителността на
участниците в тези конференции. Има уверения
за международно участие в следващите мероприятия на сдружението. Представителите на сдружението все по-често биват търсени от медиите по
въпроси, касаещи превенцията на инфекциозните и неинфекциозните заболявания. Все повече фирми
търсят активно контакти със сдружението.
Утвърдена бе специалността „превантивна военна медицина” благодарение на подкрепата на
началника на Военномедицинска академия генерал майор професор Стоян Тонев. Разкрита бе база
във ВМА и започна обучение по специалността на първите специализанти.
Когато започвах да пиша тези редове се чудех какво да поставя като мото. И се сетих за последната книга на ленинградските братя от поредицата им за прогресорите. Прогресорът е човек, който
бива изпратен да стимулира прогреса на диви невежи племена. И си помислих колко са били прави.
Няма значение на коя планета живееш – на измислена планета, родена от нечия фантазия или на съвременната Земя – винаги ще има място за прогресори. Само името им ще бъде различно, задачата им
може да е различна, а и отношението към тях ще бъде различно.
Нашата задача не е да лекуваме отделния човек – нашата задача е да просвещаваме и предпазваме общността. Нашата задача е да се тревожим за невидимото, за онова събитие, което не е
настъпило, за да бъде обществото сигурно, че това събитие няма да настъпи. А ако евентуално опасенията ни се сбъднат да бъдем готови да реагираме, за да бъде ефектът за обществото минимален.
Когато през декември 1941 г. генерал Гудериан отивал при Хитлер, за да настоява за стратегическо отстъпление на немските войски от Москва, фелдмаршал фон Бок го изпратил с думите „Монахо,
дълъг път ти предстои!”. Ние стоим в началото на дълъг път и този път трябва да изведе превантивната
медицина от подхвърлено дете на медицината до основополагащ камък в общественото здравеопазване. А в крайна сметка нашата цел се явява прерогатив на обществото, което още не го е осъзнало
напълно.
Андрей Галев, председател на БСПМ
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ВАКСИНИТЕ – ПРЕДИМСТВА И БЕЗОПАСНОСТ
Галев А., Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена- Военномедицинска академия (НПЦВЕХ-ВМА)

РЕЗЮМЕ

Ваксинацията е едно от най-големите постижения на съвременната медицина, но
продължава да бъде обект на яростни атаки, касаещи както безопасността на прилаганите продукти, така и постигнатите резултати. С този обзор давам кратка историческа информация за развитието на ваксинацията като лечебна процедура, като подчертавам механизмите за контрол и валидизиране на процеса на разработване, производство,
транспорт, приложение и проследяване.
Ключови думи: ваксина, ваксинация, безопасност
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към
Военномедицинска академия , ул. ”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52, е-mail: andrey_galev@abv.bg

VACCINATION - ADVANTAGES AND SAFETY
Galev A., PhD, Scientiﬁc Center For Military Epidemiology And Hygiene
SUMMARY
The vaccination is one of the most important achievements of modern medicine, but it continues to be
object of furious attacks, concerning used products safety as well as the achieved results. With this review I
present short historical information about vaccination evolution as healing procedure emphasizing on the control mechanisms during the development, production, transportation, application and follow-up.

Key words: vaccine, vaccination, safety
Address for correspondence: Andrey Galev PhD, Scientiﬁc Center For Military Epidemiology And Hygiene, 3,
Georgy Soﬁisky Blvd, 1606,Soﬁa, Bulgaria, Telephone (+3592) 9225552, е-mail: andrey_galev@abv.bg

Въведение:
От момента на първото им приложение
ваксините изминаха дълъг път на развитие и се
превърнаха в най-често прилагания продукт на
съвременната медицина. Както всяко човешко
постижение те са обект както на признание, така
и на явно неодобрение, а понякога и охулване.
Целта на този обзор е да представи информация
за безопасността от прилагането на ваксините и
техните предимства и постижения.
Ваксината е биологичен продукт, който
усилва имунитета срещу конкретно заболяване.
Обикновено съдържа агент, който представлява
причинителя на заболяването – най-често инактивирана или убита форма на причинителя или
неговия токсин, който стимулира имунната система на приемника да разпознае причинителя и да
го унищожи, а също така да го запомни, за да го
разпознае по-лесно при следваща среща с него.
Най-новите ваксини не съдържат болестотворни
микроорганизми, а само частица от структурата им, антигенът, задействащ стимулирането на
имунния отговор. Човек е имунен срещу едно за-
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боляване, когато имунната му система е готова да
се противопостави на това заболяване.
Исторически данни:
От древността са използвани различни методи за предпазване от заболяване от заразни
болести, без те да бъдат развити впоследствие в
цялостна научна система.
Един от първите начини е т.н. инсуфлация
или вариолация – вдишване на сухи частици от
вариолни струпеи през носа за предпазване от
едра шарка. Твърди се, че методът е разработен
в Индия около 1000г пр.н.е., но засега няма писмени данни за това. През 1549г. методът е описан
в книга на известния средновековен китайски лекар Ван Куан, като е въведен широко от династията Мин в периода 1567 – 1572г. През втората
половина на 17-ти век се прилага в Турция, Персия и в Африка. Европейците се запознават с метода чрез лейди Мери Уортли-Монтегю, съпруга
на посланика на Великобритания в Османската
империя, която инокулира вируса на децата си
през 1718г. Три години по-късно в Лондон избух-

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

щите се заболявания да съвпадат във времето с
ваксинацията [11, 28, 29, 31, 35].(Табл. 1)
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɫɴɜɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ
ɜɴɡɧɢɤɜɚɳɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ɫ ɜɚɤɫɢɧɚɰɢɹ
䄉䄜䄝䄧䄺䄠䄜䄞䄜䄩䄪䄭䄶䄞䄫䄜䄠䄡䄩䄤䄡䄩䄜䄫䄪䄻䄞䄜䄩䄜䄠䄤䄜䄝䄡䄮,
䄜䄦䄪1 䄨䄤䄧䄤䄪䄩䄨䄧䄜䄠䄤䄨䄪䄨䄤䄳䄡䄮䄜/䄢䄡䄩䄤䄭䄜
䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄤䄬䄜䄩䄤䄭䄫䄧䄜䄲䄡䄝䄪

4

29

1 䄨䄡䄭䄡䄲

6 䄭䄡䄠䄨䄤䄲䄤

1 䄭䄡䄠䄨䄤䄲䄜6 䄭䄡䄠䄨䄤䄲䄤

䃼䄭䄮䄨䄜(ER)

27

188

813

A䄧䄡䄬䄟䄤䄻(ER)

15

106

458

䃾䄶䄣䄫䄜䄧䄤䄮䄡䄧䄩䄪
䄣䄜䄝䄪䄧䄻䄞䄜䄩䄡䄩䄜
䄳䄡䄬䄞䄜䄮䄜(ER)

2

10

45

䄀䄤䄜䄝䄡䄮(ER)

4

29
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䄎䄤䄬䄡䄪䄤䄠䄤䄮(H)

1

9

40

1䄮䄤䄲䄤䄬䄜䄩䄤䄭䄧
5䄯䄳䄜䄤䄭䄧䄡䄠 20
䄍䄤䄭䄮䄡䄨䄡䄩䄧䄯䄫䄯䄭(H) 䄀䄤䄜䄟䄩䄪䄭

䄉䄜䄝䄧䄺䄠䄜䄞䄜䄩䄪䄭䄶䄞䄫䄜䄠䄡䄩䄤䄡䄩䄜䄫䄪䄻䄞䄜䄩䄜䄠䄤䄜䄝䄡䄮
䄜䄦䄪 䄨䄤䄧䄤䄪䄩䄨䄧䄜䄠䄤䄨䄪䄨䄤䄳䄡䄮䄜䄢䄡䄩䄤䄭䄜
䃾䄜䄦
䄭䄜
䄤䄩
䄜
䄲
䄤䄩
䄻䄤䄬䄜
䄞
䄦
䄭
䄤
䄩䄤䄭䄫䄧䄜䄲䄡䄝䄪

䄤䄩䄢䄡䄦䄲䄤䄻䄩䄜䄫䄧䄜䄲䄡䄝䄪䄫䄬䄤

䄈䄩䄪䄢䄡䄭䄮䄞䄡䄩䄜䄭䄦䄧䄡䄬䄪
䄣
䄜/
䄨
䄤
䄧䄤䄪䄩䄫䄪䄠䄬䄜䄭䄮䄞䄜䄵䄤䄤䄨䄧䄜䄠䄤
䄃䄩
䄜䄡
䄝䄞
䄪䄬
䄧䄤
䄻䄮
䄞䄜
䄡䄬䄤䄮䄡䄧䄩䄤䄻䄢䄡䄩䄤 䄫
䄩䄩
䄜䄣
0䄡䄬䄤䄪䄠䄩䄜䄩䄜
2䄝䄧䄺䄠䄡䄩䄤䄡 10
䄩䄡䄬䄞(H)
䄠䄡䄩

䄭䄡䄠䄨䄤䄲䄜 䄭䄡䄠䄨䄤䄲䄤

䄊䄲䄡䄩䄦䄜䄩䄜䄬䄤䄭䄦䄜䄪䄮䄤䄣䄝䄬䄜䄩䄤䄣䄜䄝䄪䄧䄻䄞䄜䄩䄤䄻䄫䄬䄤䄨䄧䄜䄠䄤䄨䄪䄨䄤䄳䄡䄮䄜/䄢䄡䄩䄤(9-18 䄟䄪䄠䄤䄩䃼
䄤䄭
),䄮䄩
䄨䄜䄦
䄜 䄪䄤䄮䄪䄡䄩䄜䄫䄬䄜䄞䄡䄩䄜䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄜䄲䄤䄻䄭䄰䄤䄣䄤䄪䄧䄪䄟䄤䄳䄡䄩
䄬䄜䄣䄮䄞䄪䄬䄭䄫䄪䄬䄡䄠䄫䄪䄦䄜䄣䄜䄩䄜䄮䄜䄭䄱䄡䄨䄜䄣䄜Gardasil® (0-1-6 䄨䄡䄭䄡䄲䄜) 䄭䄫䄪䄬䄡䄠䄩䄤䄞䄜䄮䄜䄩䄜䄫䄪䄭䄡䄵䄡䄩䄤䄡䄩䄜䄭䄫䄡䄴䄩䄪䄪䄮䄠䄡䄧䄡䄩䄤䄡(ER) 䄤
䄱䄪䄭䄫䄤䄮䄜䄧䄤䄣䄜䄲䄤䄤䄮䄡(H) 䄞䄍䃼䄕 䄝䄡䄣䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄜䄲䄤䄤.
䄧䄡䄬䄟䄤䄻

䄭䄧䄯䄳䄜䄻 䄭䄧䄯䄳䄜䄻

Безопасност на ваксините:
Основното притеснение на хората относно
безопасността на ваксините произлиза от непознаването на механизмите на тяхното действие,
начина им на производство и прилагане и опита
на основното население.
Христоматийна истина е, че притесненията относно прилагането на дадено лекарствено
средство нарастват с намаляване на опита им с
болестта, която лекуват или предпазват [2]. Тежки
и обезобразяващи човека заболявания като полиомиелит и едра шарка не се срещат и съвременния човек не ги познава така както неговите
прародители и е резонно да поставя под въпрос
прилагането на лекарствени средства, предназначени за лечение на заболяване, за което само
са чували, но не са виждали [2,34].
От друга страна ваксините са лекарствено
средство от прилагането на което няма изразен
непосредствен и драматичен ефект, както при
други лекарствени средства – антибиотиците
например, и склонността на хората за приемане
на страничните ефекти от лечението рязко намалява. Един страничен ефект или нежелана реакция – реакция от страна на приемника, свързана
във времевата рамка с поставянето на ваксината,
може да бъде свързано с ваксинацията (реакция
към ваксината, реакция към инжекцията или грешка при подготовката и манипулацията) или може
да бъде естествено въникващо събитие, непричинено от ваксинацията, но възникващо след прилагането й [29]. Обикновено, само научно проучване може да определи дали ваксината наистина
е причина за даден здравословен проблем, или
това е било само съвпадение. Понякога, хората
които са ваксинирани, се разболяват по друга причина, която не е свързана с ваксината. Повечето
нежелани реакции са леки и преходни, например
зачервяване и сърбеж или болка на мястото на
инжектиране, повишена температура. Сериозните нежелани реакции са редки. Например една
тежка алергична реакция (анафилаксия) на един
милион приложени дози от ваксината срещу морбили. Въпреки това при ваксиниране на голяма
популация е много вероятно естествено появява-

1 䄠䄡䄩

䄭䄧䄯䄳䄜䄻

1 䄭䄡䄠䄨䄤䄲䄜

䄀䄤䄜䄟䄩䄪䄭䄮䄤䄲䄤䄬䄜䄩䄤䄭䄧䄯䄳䄜䄤䄭䄧䄡䄠
䄤䄩䄢䄡䄦䄲䄤䄻䄩䄜䄫䄧䄜䄲䄡䄝䄪䄫䄬䄤1
䄨䄤䄧䄤䄪䄩䄫䄪䄠䄬䄜䄭䄮䄞䄜䄵䄤䄤䄨䄧䄜䄠䄤
䄢䄡䄩䄤/ 䄫䄡䄬䄤䄪䄠䄩䄜䄩䄜䄝䄧䄺䄠䄡䄩䄤䄡

䄃䄜䄝䄪䄧䄻䄞䄜䄩䄡
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䄭䄧䄯䄳䄜䄻 䄭䄧䄯䄳䄜䄻
1䄠
䄡
䄩

ва епидемия от вариола и кралското семейство
изпада в паника. Знаейки за работата на лейди
Монтегю те искат да се подложат на процедурата,
но лекарите искат да се убедят в ефективността
й. За опитни зайчета са избрани осъдени затворници. След успеха на опита кралското семейство
въвежда метода във Великобритания.
През 1796г. Едуард Антъни Дженер взема
гной от ръка на доячка и я инокулира на 8-годишно момче. Шест седмици по-късно го заразява с
вариола и описва резултатите. Методът се нарича ваксинация от латинското име на крава. През
1840г. инокулацията е забранена, а на нейно място е въведена ваксинацията. Луи Пастьор генерализира идеята на Дженер и разработва ваксината против бяс, приложена за първи път на 6 юли
1885г.

䄭䄧䄯䄳䄜䄻

䃾䄶䄣䄫䄜䄧䄤䄮䄡䄧䄩䄪
䄣䄜䄝䄪䄧䄻䄞䄜䄩䄡䄩䄜
䄳䄡䄬䄞䄜䄮䄜

䄀䄤䄜䄝䄡䄮
За преодоляване и намаляване
на страхо䄎䄤䄬䄡䄪䄤䄠䄤䄮
вете на населението при производството
на вак䄍䄤䄭䄮䄡䄨䄡䄩䄧䄯䄫䄯䄭
сини се осъществява контрол,
несъществуващ
䄈䄩䄪䄢䄡䄭䄮䄞䄡䄩䄜䄭
䄦䄧䄡䄬䄪䄣䄜
䄩䄡䄞䄬䄤䄮䄩䄜䄣䄬䄤䄮䄡䄧䄩䄤䄻
䄞
при останалите лекарствени䄩䄡䄬средства
[34]. Производството на ваксини преминава през цялостен
процес, приличащ повече на пъзел от взаимно допълващи се части – обширно проучване с клинични изследвания, цялостна и задълбочена проверка от съответните регулаторни органи, вътрешен
качествен контрол и освобождаване на партидите
от властите, подходящо съхранение, манипулиране и прилагане, наблюдение и проследяване
на нежеланите реакции.
Безопасността на дадена ваксина се изследва в стриктни клинични проучвания преди да
бъде одобрена за приложение от властите [22,
䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄟䄪䄠䄤䄩䄤䄩䄜䄵䄜䄮䄡䄧䄩䄤䄤䄣䄭䄧䄡䄠䄞䄜䄩䄤䄻䄭䄱䄤䄧䄻䄠䄤䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄲䄤
25, 28, 29].
䄐䄜䄣䄜
(Таблица 2)

䄐䄜䄣䄜
䄐䄜䄣䄜
䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄱䄤䄧䄻䄠䄤䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄦䄜

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ
ɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɜɚɤɫɢɧɢɬɟ
䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄭䄮
䄪䄮䄤䄩䄯
䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄦䄜
ɩɪɟɞɢ ɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɡɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
䄊䄟
䄬䄜䄩䄤䄳䄡䄩䄝䄬䄪䄥
䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄲䄤

䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄟䄪䄠䄤䄩䄤䄩䄜䄵䄜䄮䄡䄧䄩䄤䄤䄣䄭䄧䄡䄠䄞䄜䄩䄤䄻䄭䄱䄤䄧䄻䄠䄤䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄲䄤(1)
䄐䄜䄣䄜3
(2 䄠o 4 䄟䄪䄠䄤䄩䄤)

䄐䄜䄣䄜2
䄐䄜䄣䄜1
(1 䄠䄪2 䄟䄪䄠䄤䄩䄤)

䃽䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮

(1 䄠o 2 䄟䄪䄠䄤䄩䄤)

䃽䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮䄤䄫䄪䄩䄪䄭䄤䄨䄪䄭䄮

䃽䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮

䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄱䄤䄧䄻䄠䄤䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄦䄜

䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄭䄮䄪䄮䄤䄩䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄦䄜

䄊䄟
䄬䄜䄩䄤䄳䄡䄩䄝䄬䄪䄥
䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄲䄤

䃾䄭䄶䄪䄮䄞䄡䄮䄭䄮䄞䄤䄡䄭䄶䄭䄭䄮䄬䄪䄟䄤䄮䄡䄬䄡䄟䄯䄧䄜䄮䄪䄬䄩䄤䄤䄣䄤䄭䄦䄞䄜䄩䄤䄻䄤䄭䄪䄠䄪䄝䄬䄡䄩䄤䄡䄪䄮䄞䄧䄜䄭䄮䄤䄮䄡䄤
䄡䄮䄤䄳䄩䄤䄮䄡䄦䄪䄨䄤䄭䄤䄤
䃾䄭䄤䄳䄦䄤䄩䄜䄝䄧䄺䄠䄜䄞䄜䄩䄤䄩䄡䄢䄡䄧䄜䄩䄤䄬䄡䄜䄦䄲䄤䄤䄭䄜䄭䄶䄪䄝䄵䄜䄞䄜䄩䄤, 䄩䄡䄣䄜䄞䄤䄭䄤䄨䄪䄪䄮䄫䄬䄤䄳䄤䄩䄩䄜䄮䄜
䄞䄬䄶䄣䄦䄜䄭䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄜䄲䄤䄻䄮䄜, 䄤䄭䄜䄜䄩䄜䄧䄤䄣䄤䄬䄜䄩䄤䄪䄮䄩䄡䄣䄜䄞䄤䄭䄤䄨䄤䄡䄦䄭䄫䄡䄬䄮䄤

По време на производството си всяка една
партида ваксина е обект на стриктен и безжалостен контрол на качеството, с цел осигуряване на
качествен и безопасен продукт. Етапите и стъпките
на този контрол са представени в таблица 3[26] .
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Контролът на качеството и безопасността
не спира до прилагането на ваксината, а продължава след одобряването на ваксината за приложение с проследяване в клинични изпитвания и
изпитвания на безопасността и в стриктно проследяване на получени съобщения за нежелани
ефекти и последващо изработване на план за управление на риска[17, 29].

Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥ ɩɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɜɚɤɫɢɧɚɬɚ

䄌䄜䄣䄫䄬䄪䄭䄮䄬䄜䄩䄡䄩䄤䄡

䃾䄜䄦䄭䄤䄩䄤䄮䄡䄭䄡
䄫䄬䄪䄤䄣䄞䄡䄢䄠䄜䄮䄩䄜
䄫䄜䄬䄮䄤䄠䄤

䄊䄭䄞䄪䄝䄪䄢䄠䄜䄞䄜䄩䄡䄩䄜
䄫䄜䄬䄮䄤䄠䄜䄮䄜

䄌䄜䄣䄫䄬䄪䄭䄮䄬䄜䄩䄡䄩䄤䄡

䄊䄭䄞䄪䄝䄪䄢䄠䄜䄞䄜䄩䄡䄩䄜

䃾䄭䄻䄦䄜䄫䄜䄬䄮䄤䄠䄜䄡䄪䄝䄡䄦䄮䄩䄜
䄫䄪䄞䄡䄳䄡䄪䄮50 䄫䄬䄪䄞䄡䄬䄦䄤䄣䄜
䄦䄜䄳䄡䄭䄮䄞䄡䄩䄦䄪䄩䄮䄬䄪䄧(3)

䄋䄜䄦䄡䄫
䄮䄜
䄤䄬䄬
䄩䄜䄡
䄮䄜
䄤䄠
䄮䄜
䄉䄜䄫䄋
䄶䄜
䄧䄦
䄞䄡
䄜䄮
䄩䄤
䄡䄬䄜䄩䄡
䄐䄪䄬䄨䄯䄧䄤䄬䄜䄩䄡
䄩䄜䄞䄜䄦䄭
䄤䄩
䄉
䄜䄜
䄫䄮
䄶䄜䄧䄞䄜䄩䄡

70% 䄪䄮䄞䄬䄡䄨䄡䄮䄪䄩䄜
䄫䄬䄪䄤䄣䄞䄪䄠䄭䄮䄞䄪䄭䄡
䄪䄮䄠䄡䄧䄻䄣䄜䄦䄜䄳䄡䄭䄮䄞䄡䄩
䄦䄪䄩䄮䄬䄪䄧

(таблица 5)

1 䄪䄮4 䄳䄪䄞䄡䄦䄜䄪䄮
䄫䄬䄪䄤䄣䄞䄪䄠䄭䄮䄞䄡䄩䄤䄻
䄫䄡䄬䄭䄪䄩䄜䄧䄬䄜䄝䄪䄮䄤
䄦䄜䄳䄡䄭䄮䄞䄡䄩䄦䄪䄩䄮䄬䄪䄧
䄋䄬䄡䄠䄤䄪䄭䄞䄪䄝䄪䄢䄠䄜䄞䄜䄩䄡
䄩䄜䄫䄜䄬䄮䄤䄠䄤䄮䄡, 䄞䄧䄜䄭䄮䄤䄮䄡
䄤䄣䄫䄤䄮䄞䄜䄮䄞䄭䄻䄦䄜䄫䄜䄬䄮䄤䄠䄜
䄤䄫䄬䄪䄞䄡䄬䄻䄞䄜䄮䄪䄮䄩䄪䄞䄪
䄫䄬䄪䄤䄣䄞䄪䄠䄭䄮䄞䄡䄩䄤䄮䄡
䄠䄜䄩䄩䄤

䄐䄪䄬䄨䄯䄧䄤䄬䄜䄩䄡
䄩䄜䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄜䄮䄜

䄄䄩䄜䄦䄮䄤䄞䄤䄬䄜䄩䄡
䄋䄬䄡䄳
䄭
䄮䄦
䄞䄮
䄜
䄩
䄤
䄄䄤
䄩
䄜
䄤
䄞
䄤䄻
䄬䄜䄩䄡

Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ ɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ
ɫɥɟɞ ɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɜɚɤɫɢɧɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
䄊䄠䄪䄝䄬䄡䄩䄤䄡
䄉䄜䄝䄧䄺䄠䄡䄩䄤䄡

䄀䄪䄝䄤䄞䄫
䄬䄤䄦
䄧䄤
䄮䄤
䄤
䄬䄜
䄜䄩
䄋
䄬䄡䄯䄳
䄭䄞䄮
䄞
䄩䄡䄤䄻

䄀䄡
䄪䄩䄨
䄝䄤䄞䄫
䄯䄤
䄧䄮
䄞䄤䄬䄜䄩䄡
䄄䄣䄱䄪䄠
䄜䄬䄮䄤䄦
䄡䄬
䄜䄤䄧

䄐䄜䄣䄜3

䄋䄬䄪䄭䄧䄡䄠䄻䄞䄜䄩䄡䄩䄜䄦䄧䄤䄩䄤䄳䄩䄤
䄤䄣䄫䄤䄮䄞䄜䄩䄤䄻
䄀䄪䄫䄶䄧䄩䄤䄮䄡䄧䄩䄤䄤䄣䄫䄤䄮䄞䄜䄩䄤䄻䄩䄜
䄝䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮䄮䄜

(2 䄠o 4 䄟
䄪䄠䄤䄩䄤)

䄄䄣䄱䄪䄠䄡䄩䄨䄜䄮䄡䄬䄤䄜䄧
䄐䄜䄣䄜2
(1 䄠o 2 䄟
䄪䄠䄤䄩䄤)

След производството си всяка пратка ваксина е обект на контрол по време на транспортирането си до получателя и нейното прилагане.
Контролните стъпки по време на този етап са
представени в таблица 4 [36].

䄊䄠
䄪
䄝
䄬
䄡
䄩
䄤
䄡

䄐䄜䄣䄜1

䃽䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮

(1 䄠䄪2 䄟
䄪䄠䄤䄩䄤)

䃽䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮

䄋䄧䄜䄩䄣䄜
䄯䄫䄬䄜䄞䄧䄡䄩䄤䄡

䃽䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮䄤
䄫䄪䄩䄪䄭䄤䄨䄪䄭䄮
䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄱䄤䄧䄻䄠䄤
䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄦䄜

䄉䄜
䄝
䄧
䄺䄠
䄡
䄩
䄤
䄡

䄉䄻䄦䄪䄧䄦䄪䄭䄮䄪䄮䄤䄩
䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄦䄜

䄩䄜䄬䄤䄭䄦䄜
䄋䄬䄪䄭䄧䄡䄠䄻䄞䄜䄩䄡䄩䄜
䄭䄫䄪䄩䄮䄜䄩䄩䄤䄮䄡䄭䄶䄪䄝䄵䄡䄩䄤䄻

䄊䄟
䄬䄜䄩䄤䄳䄡䄩䄝䄬䄪䄥
䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄲䄤

䄐䄜
䄣
䄜

Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɟɬɚɩɢ ɩɪɢ䄐
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɟ
䄜
䄣
䄜
ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɜɚɤɫɢɧɢɬɟ

䄋䄧
䄜
䄩䄣
䄜
䄯
䄫
䄬
䄜
䄞
䄧
䄡
䄩
䄤
䄡

Проследяването на получени съобщения за
䄩
䄜䄬
䄤
䄭
䄦
䄜
нежелани
ефекти има за цел да открие нежелани
䄉䄻
䄦
䄪
䄧
䄦
䄪䄱
䄤
䄧
䄻
䄠
䄤
䄋
䄬
䄪
䄭
䄧
䄡
䄠
䄻
䄞
䄜
䄩
䄡
䄩
䄜
ȼɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɧɚɩɪ. ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 䄯
ɜ䄳䄜䄭䄮䄩䄤
䄦
䄜
реакции,
останали
извън
вниманието
на контрол䄭
䄫
䄪
䄩
䄮
䄜
䄩
䄩
䄤
䄮
䄡䄭
䄶䄪
䄝
䄵䄡
䄩
䄤
䄻
ɯɥɚɞɢɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ)
䄉䄻
䄦
䄪
䄧
䄦
䄪䄭
䄮
䄪
䄮
䄤
䄩
ните
органи
по
време
на
първоначалните
проуч䄯
䄳
䄜
䄭
䄦
䄜
ɉɪɟɞɩɚɡɧɢ ɦɟɪɤɢ
ɡɚ
ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ,
ɪɚɛɨɬɚ
ɫ䄮ɢ䄩䄤
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɧɚ
вания. Механизмът на действие на този процес е
䄊䄟
䄬
䄜
䄩
䄤
䄳
䄡
䄩䄝
䄬
䄪
䄥
ɜɚɤɫɢɧɚɬɚ, ɡɚ ɞɚ䄯䄳
ɫɟ䄜䄭ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɬ
ɝɪɟɲɤɢ
䄮
䄩
䄤
䄲
䄤
представен в таблица 6 [5, 11, 27].
䄐䄜
䄣
䄜

ɉɪɢɦɟɪɢ ɡɚ ɬɚɤɢɜɚ ɝɪɟɲɤɢ ɛɢɯɚ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ :
- ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɟ (ɝɪɟɲɧɨ ɦɹɫɬɨ)
- Ɂɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɧɨɝɨɞɨɡɨɜɢɬɟ ɮɥɚɤɨɧɢ
- ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɚɡɬɜɚɪɹɧɟ ɧɚ ɥɢɨɮɢɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɜɚɤɫɢɧɢ ɢɥɢ ɨɛɴɪɤɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɬɜɨɪɢɬɟɥɢɬɟ

䄋䄬䄪䄠䄶䄧䄢䄤䄮䄡䄧䄡䄩䄦䄪䄩䄮䄬䄪䄧䄩䄜䄭䄶䄱䄬䄜䄩䄡䄩䄤䄡䄤䄮䄬䄜䄩䄭䄫䄪䄬䄮䄩䄜䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄜䄮䄜䄞䄱䄧䄜䄠䄤䄧䄩䄤
䄯䄭䄧䄪䄞䄤䄻䄪䄮䄫䄬䄪䄤䄣䄞䄪䄠䄭䄮䄞䄪䄮䄪䄠䄪䄧䄡䄦䄜䄬䄭䄦䄤䄻䄦䄜䄝䄤䄩䄡䄮

Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɩɪɢ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɜɚɤɫɢɧɚɬɚ
ɋɩɨɧɬɚɧɧɨ ɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɠɟɥɚɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ)
Ɂɚɤɨɧɨɜɨ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜɧɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɟ ɞɚ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɧɟɠɟɥɚɧɢɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɧɢɬɟ ɜɥɚɫɬɢ.
Ɂɚɞɴɥɠɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɜɚɤɫɢɧɢ ɟ ɞɚ ɢɦɚɬ ɪɚɛɨɬɟɳɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ.
5 ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɠɟɥɚɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ – ɪɚɛɨɬɟɳɢ ɜ ɛɥɢɡɤɚ ɤɨɥɚɛɨɪɚɰɢɹ
Ȼɚɡɢ ɞɚɧɧɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢ ɫɴɨɛɳɟɧɢɹ
ȿɋ ɜɥɚɫɬɢ (EMȿA): ɦɪɟɠɚ ɨɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɛɚɡɢ ɞɚɧɧɢ (Eudravigilance)
ȼɥɚɫɬɢ ɜ ɋȺɓ (FDA): ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɢ ɨɬ ɋȺɓ (VAERS)
ɐɟɧɬɴɪ ɡɚ ɤɨɥɚɛɨɪɚɰɢɹ ɧɚ ɋɁɈ ɡɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɪɚɧɟ (Vigibase)
ȼɤɥɸɱɜɚ ɜɫɢɱɤɢ ɫɴɨɛɳɟɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɥɟɞ ɢɦɭɧɢɡɚɰɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɢɱɢɧɧɚɬɚ ɜɪɴɡɤɚ

1䄩
䄜3 䄡
䄞
䄬
䄪
䄫
䄡
䄥
䄲
䄤(~130 䄨䄤
䄧
䄤
䄪
䄩
䄜
)䄭
䄡䄞
䄜
䄦
䄭
䄤
䄩
䄤
䄬
䄜
䄮䄞
䄭
䄻
䄦
䄜䄟
䄪
䄠
䄤
䄩
䄜
220 䄨䄤
䄧
䄤
䄪
䄩
䄜䄠
䄪
䄣
䄤䄞
䄜
䄦
䄭
䄤
䄩
䄤䄭
䄡䄬
䄜
䄣
䄫
䄬
䄪
䄭
䄮
䄬
䄜
䄩
䄻
䄞
䄜
䄮䄞
䄭
䄻
䄦
䄜䄟
䄪
䄠
䄤
䄩
䄜䄞䄃
䄜
䄫
䄜
䄠
䄩
䄜䄁䄞
䄬
䄪
䄫
䄜
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Успоредно с проследяването на спонтанните реакции се осъществява процес на активно наблюдение върху нежеланите реакции, чиято цел е
дефиниране на потенциални проблеми с безопасността на ваксините [26, 27, 31, 33, 36]. (Таблица 7)
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɠɟɥɚɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ
䄋䄬䄪䄟䄬䄜䄨䄤䄮䄡䄣䄜䄜䄦䄮䄤䄞䄩䄪䄩䄜䄝䄧䄺䄠䄡䄩䄤䄡䄭䄜䄩䄡䄪䄝䄱䄪䄠䄤䄨䄤䄞䄭䄡䄫䄪䄞䄡䄳䄡䄤
䄫䄪䄞䄡䄳䄡
ɉɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɥɢɧɢɱɧɢ 䄀䄪䄫䄶䄧䄩䄤䄮䄡䄧䄩䄤䄫䄬䄪䄯䄳䄞䄜䄩䄤䄻䄩䄜䄝䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮䄮䄜
ɢɡɩɢɬɜɚɧɢɹ
䃾䄭
䄡
䄲䄡䄭
䄤䄰䄤
䄳䄩䄡
䄤䄫
䄪䄱
䄫䄪
䄯䄧
䄲
䄤䄤䄞
䄤 䄭䄡䄫䄪䄞䄡䄳䄡䄤
䄋䄬䄪䄟䄬䄜䄨䄤䄮䄡䄣䄜䄜䄦䄮䄤䄞䄩䄪䄩䄜䄝䄧䄺䄠
䄡䄫
䄩
䄤
䄜䄩
䄪䄝
䄠䄜
䄤
䄨
Ⱦɴɥɝɨɫɪɨɱɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ

䄫
䄞䄡䄠
䄳䄩
䄡
䄉䄪
䄜䄡
䄪䄞䄬䄡䄨䄡䄩䄩䄪䄫䄬䄤䄧䄪䄢䄡䄩䄤䄡䄭䄠䄬䄯䄟䄤䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄤

䄀䄪䄫䄶䄧䄩䄤䄮䄡䄧䄩䄤䄫䄬䄪䄯䄳䄞䄜䄩䄤䄻䄩䄜䄝䄡䄣䄪䄫䄜䄭䄩䄪䄭䄮䄮䄜
- 䄩䄜䄫䄬. 䄣䄜䄫䄩䄡䄞䄨䄪䄦䄪䄦䄪䄞䄜䄦䄪䄩䄺䄟䄜䄮䄩䄜䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄜䄲䄤䄻:
>162,000 䄯䄳䄜䄭䄮䄩䄤䄦䄜(3)

ɇɹɤɨɥɤɨ ɞɟɫɟɬɤɢ ɯɢɥɹɞɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɚ

䃾䄦䄪䄪䄬䄠䄤䄩䄜䄲䄤䄻䄭
䄞䄧䄜䄭䄮䄤䄮䄡

䄃䄜䄩䄻䄦䄪䄤䄞䄜䄦䄭䄤䄩䄤(HPV, 䄬䄪䄮䄜䄞䄤䄬䄯䄭):
䄫䄬䄪䄯䄳䄞䄜䄩䄡䄩䄜䄞䄶䄣䄨䄪䄢䄩䄤䄬䄡䄠䄦䄤䄩䄡䄢䄡䄧䄜䄩䄤䄬䄡䄜䄦䄲
䄤䄤䄪䄪䄬䄠䄤䄩䄜䄲䄤䄻䄭
䃾䄦
䄞䄧䄜䄭䄮䄤䄮䄡

䄍䄤䄣䄫䄪䄧䄣䄞䄜䄩䄡䄩䄜䄭䄫䄡䄲䄤䄰䄤䄳䄩䄤䄭䄬䄡䄠䄭䄮䄞䄜䄤䄨䄡䄮䄪䄠䄤
䄌䄡䄟䄤䄭䄮䄬䄤

䄍䄤䄣
䄪䄦䄧
䄣䄞
䄜䄩
䄜䄭
䄡
䄲䄤
䄩䄤䄩
䄤䄭
䄠䄜䄭
䄮
䄞䄜䄤䄨
䄡
䄊䄝䄴䄤䄬䄡䄩䄫䄬䄡䄟䄧䄡䄠䄤䄪
䄲䄫
䄡䄩
䄜䄩
䄜䄭
䄶䄡䄩
䄪䄝䄵䄡
䄩䄫
䄤䄮
䄡䄭
䄡䄰䄤
䄬䄤䄪䄳
䄣䄩
䄡䄬
䄢䄡䄧
䄩
䄤䄬
䄡䄜䄦䄲䄤
䄤䄮䄪䄠䄤
䃿䄪䄧䄡䄨䄤䄭䄞䄶䄬䄣䄜䄩䄤䄝䄜䄣䄤䄠䄜䄩䄩䄤, 䄭䄫䄪䄠䄡䄧䄻䄩䄡䄩䄜䄤䄩䄰䄪䄬䄨䄜䄲䄤䄻䄩䄜䄨䄡䄢䄠䄯䄩䄜䄬䄪䄠䄩䄪䄩䄤䄞䄪

Ако бъде обобщен процесът на контрол на
качеството на произведените ваксини може да
бъде представен графично. Медицинският персонал на първа линия (лицата, контактуващи с
пациентите и прилагащи ваксините) съобщават
за наличието на нежелани реакции у имунизирани пациенти на производителя и оторизираните
национални власти, които проследяват и анализират получените сведения и излизат с решения
по въпроса. Обществеността и в частност средствата за масова информация играят ролята на
коректив и подтикват регулаторните органи да изпълняват задълженията си без забавяне [26, 27,

31, 33, 36]. (Таблици 8 и 9)
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɋɯɟɦɚ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɡɜɟɧɚ
䄊䄝䄵䄪䄫䄬䄜䄦䄮䄤䄦䄯䄞䄜䄵䄤
ɩɪɢ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢ ɫɴɨɛɳɟɧɢɹ
䄧䄡䄦䄜䄬䄤 䄨䄡䄠䄤䄲䄤䄩䄭䄦䄤
䄍䄶䄪䄝䄵䄜䄞䄜䄮
䄭䄧䄯䄳䄜䄤䄮䄡䄩䄜

䄭䄡䄭䄮䄬䄤 䄰䄜䄬䄨䄜䄲䄡䄞䄮䄤
䄊䄝䄵䄪-䄫䄬䄜䄦䄮䄤䄦䄯䄞䄜䄵䄤䄍䄶䄪䄝䄵䄜䄞䄜䄮
䄧䄡䄦䄜䄬䄤, 䄨䄡䄠䄤䄲䄤䄩䄭䄦䄤䄭䄧䄯䄳䄜䄤䄮䄡䄩䄜
䄭䄡䄭䄮䄬䄤, 䄰䄜䄬䄨䄜䄲䄡䄞䄮䄤

䄍䄶䄪䄝䄵䄜䄞䄜䄮
䄭䄧䄯䄳䄜䄤䄮䄡䄩䄜
䄍䄶䄪䄝䄵䄜䄞䄜䄮
䄭䄧䄯䄳䄜䄤䄮䄡䄩䄜

䄍䄶䄪䄝䄵䄜䄞䄜䄮
䄭䄧䄯䄳䄜䄤䄮䄡䄩䄜

䄋䄬䄪䄤䄣䄞䄪䄠䄤䄮䄡䄧

䄌䄡䄟䄯䄧䄜䄮䄪䄬䄩䄤
䄭䄶䄪䄝䄵䄡䄩䄤䄻䄤
䄞䄶䄫䄬䄪䄭䄤

䄋䄬䄪䄤䄣䄞䄪䄠䄤䄮䄡䄧

䄁䄍䄤
䄩䄜䄲䄤䄪䄩䄜䄧䄩䄤
䄣䄠䄬䄜䄞䄩䄤䄞䄧䄜䄭䄮䄤
䄁䄍䄤
䄩䄜䄲䄤䄪䄩䄜䄧䄩䄤
䄣䄠䄬䄜䄞䄩䄤䄞䄧䄜䄭䄮䄤

䄊䄝䄵䄡䄭䄮䄞䄪

䄊䄝䄵䄡䄭䄮䄞䄪

Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – ɋɯɟɦɚ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɬɨɪɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ
ɩɪɢ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɫɴɨɛɳɟɧɢɟ ɡɚ ɧɟɠɟɥɚɧɚ ɪɟɚɤɰɢɹ
䄊䄮
䄦
䄬䄤䄞䄜䄩䄡
䄊䄝䄵䄪-䄫䄬䄜䄦
䄮
䄤䄦
䄯䄞䄜䄵䄤
䄧䄡䄦
䄜䄬䄤, 䄨䄡䄠䄤䄲䄤䄩䄭䄦
䄤
䄤
䄭䄡䄭䄮
䄬䄤, 䄰䄜䄬䄨䄜䄲䄡䄞䄮

䄀䄡䄥䄭䄮
䄞䄤䄡
(䄩䄜䄫䄬. 䄀䄪䄫䄶䄧䄩䄤䄮
䄡䄧䄩䄤
䄫䄬䄡䄠䄯䄫䄬䄡䄢䄠䄡䄩䄤䄻,
䄪䄟
䄬䄜䄩䄤䄳䄡䄩䄜䄯䄫䄪䄮
䄬䄡䄝䄜)

䄄䄩䄮
䄡䄬䄫䄬䄡䄮
䄜䄲䄤䄻
䄋䄬䄪䄨䄻䄩䄜䄞䄪䄮
䄩䄪䄴䄡䄩䄤䄡䄮
䄪䄫䄪䄧䄣
䄜/ 䄬䄤䄭䄦
?

䃽䄡䄣䄫䄬䄪䄨䄻䄩䄜䄞
䄫䄬䄤䄧䄪䄢䄡䄩䄤䄡䄮
䄪

ǺȜȞȏȖșȖ
ǲȖȢȠȓȞȖȭ
ǵȎȡȦȘȎ
ǸȜȘșȬȦ
ǰȎȞȖȜșȎ
ǽȜșȖȜȚȖȓșȖȠ
ȀȓȠȎțȡȟ

ǵȎȏȜșȭȓȚȜȟȠ 1980ȑ

ǵȎȏȜșȭȓȚȜȟȠ 2008ȑ

121,5

0,0 – 29,7(2009)

0,0

0,0

73,6

0,0 - 73,2(2008)

1,7

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

䄉䄡䄫䄬䄤䄳䄤䄩䄡䄩䄤
䄪䄮䄞䄜䄦
䄭䄤䄩䄜䄮
䄜

䄁䄍䄤
䄩䄜䄲䄤䄪䄩䄜䄧䄩䄤
䄞䄧䄜䄭䄮
䄤

䄋䄬䄪䄤䄣
䄞䄪䄠䄤䄮
䄡䄧

䄊䄝䄵䄡䄭䄮
䄞䄪

䄋䄬䄤䄳䄤䄩䄡䄩䄜䄧䄤
䄡䄪䄮䄞䄜䄦
䄭䄤䄩䄜䄮
䄜?

ǵȎȏȜșȭȐȎțȖȭ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨ ɡɞɪɚɜɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, Ɂɚɛɨɥɹɟɦɨɫɬ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ

䄋䄪䄮
䄞䄶䄬䄢䄠䄜䄞䄜䄩䄡

䄍䄶䄪䄝䄵䄡䄩䄤䄻䄣
䄜
䄩䄡䄢䄡䄧䄜䄩䄤䄬䄡䄜䄦
䄲䄤䄤

таблица 10.
ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ ɡɚɛɨɥɹɟɦɨɫɬɬɚ - Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

䄍䄶䄪䄝䄵䄜䄞䄜䄮
䄭䄧䄯䄳䄜䄤䄌
䄮䄡䄩
䄜
䄡䄟䄯
䄧䄜䄮䄪䄬䄩䄤
䄭䄶䄪䄝䄵䄡䄩䄤䄻䄤
䄞䄶䄫䄬䄪䄭䄤

Предимства и постижения на ваксините:
Нищо не е по-естествено от това да използваме собствената си имунна система за предпазване от заразните болести. Преди ерата на ваксините единственият начин е бил човек да преболедува и ако има късмет да оживее – процес наричан естествено придобит имунитет. В този процес
човек изпитва симптомите на заболяването и рискува да изпита усложненията му, които може да
бъдат доста сериозни, а понякога и смъртоносни.
В допълнение през определени етапи на болестта
човек е заразен и може да предаде болестта на
членовете на семейството, на приятелите си или
на хора, с които е бил в контакт.
Ваксините осигуряват изкуствено придобит
имунитет и са по-лесен и по-малко рискован начин човек да стане имунен към дадено заболяване. Ваксините предотвратяват развитието на заболяване вместо да го лекуват след появата му.
По-евтино е да се предпазиш от едно заболяване,
отколкото да го лекуваш след като се е развило.
Всеки похарчен лев за ваксинация спестява пет
лева директни болнични разходи и приблизително единадесет лева косвени обществени загуби.
Ваксините защитават не само отделния
индивид, но и цялото общество. Ако определен
брой членове в дадена общност са ваксинирани
срещу дадено заболяване е много по-малко вероятно в общността да се развие заболяване - битов (колективен) имунитет. От друга страна, ако
много членове на общността не са се ваксинирали заболяването се разпространява. Влиянието
на ваксините върху заболяемостта в страната е
дадено в таблица 10.

Много се спекулира относно голямото антигенно натоварване върху детския организъм и
вероятността от развитие на редица заболявания,
например аутизъм. При едно проучване през 1998г.
са изнесени данни, че ваксината против морбили,
паротит и рубеола може да доведе до развитие на

7

БРОЙ 1/2012

аутизъм у децата. Проведени са били изчерпателни проучвания в редица страни, като някои от тях
са покрили милион и половина ваксинирани деца
(Финландия). Използвани са различни статистически подходи с цел минимализиране възможността
за грешка – в нито едно от тези проучвания не е
била открита причинно-следствена връзка между
ваксинацията и развитието на болестта. Подобен
е резултатът от друга серия от проучвания във
Франция за връзката между ваксинацията срещу
хепатит Б и развитието на множествена склероза.
Заболяемостта от множествена склероза не се е
променила след въвеждането на ваксинацията, но
заради отказа на родителите от ваксинация на детето им се е увеличила заболяемостта от хепатит
[2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 30, 31,
35, 36]. Теоретично детската имунна система може
да отговори на 10 000 ваксини. Прилагането на 11
ваксини “използва” 0,1% от възможностите на детската имунна система. Въпреки, че децата понастоящем се ваксинират срещу повече болести, те
получават по-малко абсолютен брой антигени от
преди (ДТКа, субединични ваксини) [27, 31, 35, 36].
Най-голямото постижение на ваксините е
онова, което не виждаме всеки ден. Ваксинациите срещу морбили, дифтерия, коклюш, тетанус,
полиомиелит, заушка, рубеола, варицела, грип,
хепатит са спасили повече човешки животи, отколкото всички магически лекарства на 20 – ти век.
Ваксинациите са една от най-важните причини много семейства в развитите страни да имат
само едно или две деца – те могат да бъдат относително сигурни, че децата им ще оцелеят. След
чистата питейна вода и тоалетната, ваксинацията
е най-важната стъпка напред в развитието на профилактиката.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

8

Aschiero et al Engl J Med 2001;344;5:327-32
Bonhoeffer J, Heininger U. Curr Opin Infect Dis
2007;20,3:237-46
Burgess DC et al., Vaccine, 24, 18:3921-8
Casson DH, et al . 2004, "Retraction of an interpretation".
Lancet 363; 9411:750
Center, K. J. and A. Strauss (2009). Vaccine 27(25-26):
3281-4
Confavreux et al. N Engl J Med 2001; 344;5: 319-26
De Stefano et al. Arch Neurol 2003 ;60 :504-9
Fourrier et al. Br J Clin Pharm 2001, 51: 489-90
Gerber J., Ofﬁt P., Vaccines, CID 2009:48, 15
Hernan MA et al. Neurology 2004, 63:838-42
Keller-Stanislawski (Paul Ehrlich Institute), Vaccine
monitoring and evaluation: Safety before and after
licensure: regulatory environment, презентация за
Mérieux Foundation, Annecy 2009
Mikaeloff et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:11761182;
Mikaeloff et al. Neurology 2009; 72;10: 873-880
JF. Kurtzke Clin Microbiol Rev 1993; 6: 382-427
Payne et al. Arch Neurol 2006 ;63 :871-75
P Ofﬁt, Autism’s False Prophets, Columbia University
Press, 2008, P.41-45
Ramagopalan et al. Neuroepidemiology 2009, 32: 257
Ruiz-Palacios GM et al. N Engl J Med 2006, 354,1:11-22
Sadovnick et al. Lancet 2000 ;355 : 549-50
Siegrist CA, Lewis E et al., Pediatric Infectious Disease
Journal, 26[11], 979-984,2007
Touze et al. Rev Neurol 2000 ; 156,3: 242-46
Vesikari T et al. New Engl J Med 2006;354:23-33

23. Wakeﬁeld A. et al., The Lancet 1998, 351:637-41
24. Zipp et al. Nature Med 1999
25. EU detailed guidance on collection, veriﬁcation and
presentation of adverse events reports arising from
clinical trials, 2006
26. EU Directive 2001/83/EC Community Code relating to
medicinal products for human use, art. 8 and 21.4
27. Immunization Action Coalition fact sheet, Nov 08 www.
immunize.org/catg.d/p4026.pdf
28. NHS MMR fact sheet http://www.immunisation.nhs.uk/
publications/factsheets1-3.pdf
29. UK Department of Health. Green Book « Immunisation
against Infectious Disease »– Chapter 8, August 2007
30. Unchanged vaccination schedules within the EU– EU
Commission 2007
31. UK Department of Health, Medical Research Council
1998 and 2000, ref. MRC/18/00 -www.immunisation.nhs.
uk/ﬁles/factsheets1-3.pdf
32. US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.html
33. VENICE project http://venice.cineca.org/Report_II_WP3.
pdf
34. WHO 2001 http://www.who.int/vaccines-diseases/safety/
hottop/mmrstatement.shtml
35. www.cdc.gov/vaccinesafety/vaers/gardasil.html
«
Immunisation against Infectious Disease »– Chapter 8
36. WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety
–2002
37. http://www.who.int/vaccine_safety/topics/hepatitisb/ms/
en/index.html

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВАКСИНАЦИЯТА НА
ЖЕНИ – ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ БЪЛГАРСКАТА
АРМИЯ СРЕЩУ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС
Галев А. 1, А. Кънев1, Е. Пенков1 , А. Начева2, Военномедицинска Академия
1-Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
2-Клиника по обща и онкологична гинекология

РЕЗЮМЕ

По инициатива на представители на Министерство на отбраната и под ръководството на експерти от Военномедицинска академия от май 2009г стартира програма за
превенция на разпространението на човешкия папиломен вирус (ЧПВ) сред жени – военнослужещи. Програмата покрива на доброволен принцип военнослужещи от женски пол и
включва клиничен преглед от гинеколог със вземане на проби за директна микроскопия и
при част от тях за риал-тайм полимеразно-верижна реакция за ЧПВ серотипове 16 и 18.
Жените с негативни клинични и лабораторни резултати са ваксинирани веднага. Тези с
отклонения от прегледите се подлагат на лечение и след повторен преглед участието
им в програмата се прецизира за всеки отделен случай. Осигурени са ваксини Cervarix, производство на GlaxoSmithKline и Silgard, производство на Merck Sharp&Dohme. Програмата
включва пет основни етапа: 1) Подготовка, 2) Информационни беседи, 3) Клинични прегледи, 4) Ваксинация и 5) Клиничен и лабораторен контрол на ваксинираните лица. За период
от 2 години - от 2009г. до края на 2011г. от НПЦВЕХ-ВМА и отделенията по превантивна
медицина в Плевен, Варна, Сливен и Пловдив бяха ваксинирани сьс завършен курс от три
дози общо 469 жени (от общо изследвани 620) – 385 със Cervarix и 84 със Silgard. Възрастта
на жените е от 18 до 30 (средно 27,4години) при 461 (от общо изследвани 596) и от 30 до
40 (средно36,8години) при 8 от тях(от общо изследвани 24). Прекъснат курс на имунизация
има при 25 военннослужещи- поради бременност при 21 жени, 1 поради кистоза на гърдите, 1 поради уволнение и 2 не са се явили по лични мотиви.
Ключови думи: програма, ваксина, жени – военнослужещи, човешки папиломен вирус
Адрес за кореспонденция: д-р Андрей Галев, д, Научноприложен център по военна епидемиология и
хигиена към Военномедицинска академия , ул. ”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52,
е-mail: andrey_galev@abv.bg

ORGANIZATION OF VACCINATION AGAINST HPV IN MILITARY FEMALE PERSONNEL OF THE
BULGARIAN ARMY
Galev A.,1 A. Kanev1, E. Penkov1, A. Nacheva2, Military Medical Academy, Soﬁa, Bulgaria
1

- Center for Military Epidemiology & Hygiene, 2 - Department of General and Oncologic Gynecology

SUMMARY
On the initiative of representatives of the Ministry of Defence and under the guidance of experts from
the Military Medical Academy in May 2009 a program to prevent the spread of human papillomavirus (HPV)
among military female personnel has been started. The program covers voluntary female military personnel
and includes clinical examination by a gynecologist with sampling for direct microscopy and some of them for
Real-Time Polymerase Chain Reaction for HPV serotypes 16 and 18.
Women with negative clinical and laboratory ﬁndings are vaccinated immediately. Those with abnormal
examinations undergo treatment and after re-examination their participation in the program is reﬁned in each
case. The vaccines provided were Cervarix, production of GlaxoSmithKline and Silgard, production of Merck
Sharp&Dohme. The program includes ﬁve stages: 1) Preparation, 2) Information lectures, 3) Clinical examination, 4) Vaccination and 5) Clinical and laboratory monitoring of vaccinated individuals. For a period of two
years - from 2009 until the end of 2011. SCMEH - MMA and Preventive Medicine Teams in Pleven, Varna,
Sliven and Plovdiv have vaccinated with full course of three doses 469 women (of 620 examinated ) - 385 with

9

БРОЙ 1/2012

Cervarix and 84 with Silgard. The age of the women was 18 to 30 (on the average 27.4 years) with 461 (of 596
tested) and 30 to 40 (on the average 36, 8 years) in 8 of them (of 24 tested). The immunization course was
interrupted in 25-female militaries due to pregnancy in 21 women, 1 because of breast cystosis, 1 because a
discharge from the armed forces and 2 had not appeared for personal reasons.

Key words: program, vaccine, female military personnel, human papiloma virus
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УВОД:
Ваксинацията срещу рака на маточната шийка е
дългосрочна инвестиция в здравето на населението. Успехът на ваксинацията срещу рак на маточната шийка (РМШ) е немислим без постигането на
висок имунизационен обхват. Поставена преди
започването на полов живот, ваксината предпазва
момичето практически на 100% от заразяване с
онкогенни човешки папиломни вируси от типове
16 и 18 (предизвикващи около 70% от случаите
на РМШ), а общата ефикасност срещу развитието
на тежко предраково състояние (CIN 3+) надвишава 90%. С приложението на тези ваксини се
цели предпазване на младите момичета и жените
от развитие на персистираща инфекция (над 6-12
месеца) с онкогенни типове на човешките папиломавируси (HPV), която се явява задължителен
етиологичен фактор за развитие на РМШ. Рискът
от прогресиране на инфекцията с развитие на
преканцерозни лезии и РМШ варира според типа
HPV, като общо 15 са най-високорисковите, онкогенни типове HPV, с най-голям дял са HPV 16 и
18 (74-77% ), следвани от HPV 45, 31 и 33. С тези
5 типа HPV са свързани над 80% от случаите на
РМШ[5,6,7].В България те са отговорни за 97% от
предраковите и ракови цервикални лезии – резултат, който е от голямо значение при избора на
ваксина и дава основание да се прогнозира висок ефект от бъдещата ваксинопрофилактика на
РМШ в страната.
Във всички държави с действащи програми за
първична и вторична профилактика на РМШ се
забелязва категорична тенденция за намаляване
на заболяемостта. У нас честотата на заболяването показва трайна възходяща тенденция – броят на новите случаи през последните години е от
порядъка на 1100-1200 годишно, а на смъртните
случаи – между 300 и 400. Ваксинацията е единственият метод за ефективна и дълготрайна първична профилактика на РМШ[1].
Превенцията чрез ваксинация би дала отражение
върху заболяемостта и смъртността от рак на маточната шийка в национален мащаб единствено
ако ваксинирането се извършва на популационен
принцип, т.е. ако прилагането на ваксините срещу
вируси, предизвикващи РМШ стане част от националната политика на държавата и се поема от
нея. По отношение включените във ваксините два
основни онкогенни НРV типа – НРV 16 и 18 – и
двете ваксини осигуряват висока степен на защита, като Cervarix е двувалентна ваксина (HPV
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16, HPV 18), а Silgard е четиривалентна (HPV 16,
HPV 18 плюс нискорисковите типове HPV 6 и HPV
11, асоциирани с остри кондиломи, наричани още
„генитални брадавици“) [2,3].
И двете ваксини са изградени от вирусоподобни
частици чрез ДНК технология (не са инфекциозни), имат много добър профил на безопасност и
могат да бъдат прилагани едновременно с други
ваксини (напр dTpa, рекомбинантна хепатит В) на
различни инжекционни места. Имунизационната
схема се състои от три дози, поставени в рамките
на шест месеца (0, 1, 6 месец за Cervarix и 0, 2, 6
месец за Silgard) [2,3].
И двете лицензирани ваксини показват кръстосана ефикасност срещу останалите онкогенни
неваксинални HPV типове. Silgard (MSD) има
кръстосана защита срещу умерена и високостепенна дисплазия (CIN 2/3), свързана с 10 основни
онкологични неваксинални типа в 23,00%; а при
Cervarix протекцията срещу останалите 12 онкогенни неваксинални типове е съответно 56,2%
по отношение на CIN2+ и 91,4% по отношение
на CIN3+ [1,2,8]. Silgard (MSD) осигурява защита
срещу нискорисковите типове HPV 6 и HPV 11,
причиняващи доброкачествени или нискостепенни лезии на цервикалния епител и аногенитални
остри кондиломи (брадавици) [5].
Като отчитат спецификата и долната граница за
започване на полов живот при момичетата в България, експертите препоръчват масова имунизация на 12-годишните девойки. За всички жени
(ваксинирани и неваксинирани) следва да бъде
организиран масов, а не опортюнистичен цервикален скрининг по възприетите правила и норми.
В момента няма създадена програма за скрининг и ваксинация в България. От началото на
март 2009 г. по инициатива на длъжностни лица
от Министерство на отбраната и под експертен
надзор от представители на Военномедицинска
академия започна програма за предотвратяване
на инфекция с HPV сред женски военен персонал
в рамките на Българската армия. Програмата покрива на доброволни начала жени военнослужещи на възраст от 18 до 30 години. Решението за
възрастовата група е в съответствие с наличните
епидемиологични данни за разпространението на
HPV инфекция [4].
Това е и първа програма както в страната, така и
в другите армии.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ЦЕЛ:
Проспективно да проучим разпространението на
HPV при желаещи ваксинация срещу рака на
маточната шийка сексуално активни жени военнослужещи на възраст 18-30 години, да ваксинираме подходящите за имунизация с предлаганите
на пазара HPV ваксини (бивалентна, GSK или четиривалентна, MSD).
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ:
Програмата включва пет основни стъпки:
1) Подготовка; 2) Обмен на информация; 3) Скрининг на персонала, желаещ ваксинация срещу
рака на маточната шийка; 4) Имунизация и 5) Контрол на ваксинираните.
Ние представяме натрупания опит във
фази 1, 2, 3 и 4. Предвиждаме през 2013 г. част
от жените да бъдат тествани за анти HPV 16 и 18
антитела (метод ELISA с HPV G (HPV IgG), произведени от DIA PRO, Италия на 12, 36 и 60-я месец
и да бъдат сравнени групите с различна ваксина,
както и ефикасността на резултатите. Данните от
изработения имунен отговор от ваксинацията ще
бъдат представени веднага след завършване на
програмата.
Жените се подложиха на доброволен гинекологичен преглед, цитонамазка, RT-PCR тест за
HPV 16 и 18. Жени с нормални цитонамазки и отрицателни за HPV-ДНК резултати са ваксинирани
с бивалентна или четиривалентна HPV ваксина.
Жените с положителен резултат от цитонамазката са подложени на съответно лечение.
Тези с нормални цитонамазки и положителни
резултати от HPV-ДНК се съветваха за повторят
теста за HPV след 6 месеца и ако инфекцията е
изчистена, те се ваксинират на този етап.
Последващи изследвания на всички жени
се извършват на всеки 12 месеца с цитонамазка и
HPV тестове за период от 5 години.
Ваксините ще бъдат оценени и в двете групи (ваксинирани с бивалентна HPV ваксина на
GlaxoSmithKline и с четиривалентна HPV ваксина
на Merck). На оценка ще подлежат случаите на
пробив във ваксинацията и случаите с поява на
CIN (I, II и III) до 5 години.
Неизработилите имунитет случаи ще бъдат докладвани на съответния производител на ваксината и
на регулаторните органи. Данните ще бъдат анализирани на няколко времеви точки: епидемиологични данни за HPV инфекция при предваксинационен скрининг, HPV клирънс по възрастови
групи, след като всички положителни за HPV са
завършили стъпка 2 (6 месеца след скрининг) и
сравнителната ефикасност на ваксината – на 3-та
и 5-та година.
РЕЗУЛТАТИ
Лекари от Клиника по обща и онкологична
гинекология (доц Василев, д-р Начева, д-р Ковачев) и Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена (д-р Галев ) към Военномедицинска академия за периода май-юни 2009г.
проведоха 7 беседи сред жени – военнослужещи

във военни формирования в София, Пловдив,
Карлово, Варна, Велико Търново, Плевен и Сливен относно превенция рака на маточната шийка.
Бяха запознати с проблема приблизително 1500
жени.
За период от 2 години - от 2009 г. до края
на 2011 г. от НПЦВЕХ-ВМА и отделенията по превантивна медицина в Плевен, Варна, Сливен и
Пловдив бяха ваксинирани със завършен курс от
три дози общо 469 жени – 385 със Cervarix и 84
със Silgard. Възрастта при 461 жени е от 18 до
30 г. (средно 27,4 години) и от 30 до 40 г. (средно 36,8 години) при 8 от тях. Прекъснат курс на
имунизация има при 25 военннослужещи – при 21
жени поради бременност, при 1 жена поради фиброкистични изменения в гърдите, при 1 поради
уволнение и 2 не са се явили по лични мотиви.

Таблица 1. Брой на имунизирани жени
– пълен курс и прекъснати имунизации.
Ваксина
Ваксинирани Cervarix
Жени
Silgard
Прекъснати
ваксинации:
бременност
след 2 дози
бременност
след 1 доза
заболяване
уволнение
Лични
мотиви след
1 доза

София
62
19

Варна Пловдив Сливен Плевен Всичко
89
142
88
4
385
0
4
25
36
84

1

5

0

1

5

12

0

0

1

1

7

9

1
1

1
1

2

От предварителния скрининг при 620 жени, подходящи за ваксинация са 461 (74,35%). Във вьзрастовата група 18 до 30 години от общо изследвани
596 подходящи са 461 (77,35%), докато при тези
от 30 до 40 години от 24 изследвани само 8 са
подходящи (33,33%).
При имунизацията се отчитат минимални
странични реакции: подуване – 2,6 %, сърбеж –
4,2 %, зачервяване на мястото на инжектиране –
7,9 % .
ДИСКУСИЯ:
Предложената от нас програма хвърля
светлина върху приложимостта на алгоритъма
за ваксинация на възрастни сексуално активни
жени и евентуалното въздействие на ваксинацията върху скрининговите резултати. Избрали сме
възрастовата група да обхваща сексуално активни жени на вьзраст 18-30 години, за да се оценят
преимуществата от ваксинирането им. Възрастовата група 30-40 години обхваща втория пик на
HPV инфекцията и помага в оценката на ползата
от ваксинирането при тях, а също и при сравняване значението на положителен тест за HPV при
персистираща HPV инфекция[8] във възрастовите групи 18-30 и 30-40 години.
Нашите изследвания показват видима разлика за HPV положителни резултати в двете възрастови групи, което определя и включването им
в програмата. Подходящи за ваксинация във възрастовата група от 18-30 г. са били 77,35%, докато
в тази на 30-40 г. съответно 33,33%. Тези наши
наблюдения се потвьрждават и от други изследователи [4].
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Отчитаме изключителната важност на информационната кампания сред жените военнослужещи. Запознаването с най-новите достижения на медицинската наука в областта на профилактиката на РМШ, разликата в предлаганите
ваксини, скринингови методи, подхода и опита на
други европейски страни бяха в основата на добрия имунизационен обхват в кохортата. При избора на ваксина от жените от значение се оказаха именно проведените предварително информационни беседи за имуногенността и ефикасността на ваксините за предпазване от заболяване.
По отношение имунния отговор при ваксинация в състава на Silgard влиза алуминий-съдържащ адювант, докато в Cervarix е използвана
иновационна адювантна система AS04 с доказан
усилващ ефект по отношение на имунния отговор
и неговата продължителност[2,3,7].
В директно сравнително проучване на имуногенността на двете ваксини при жени на 18-45
год. Cervarix (GSK) показва неколкократно повисоки титри на анти- HPV16 (3,7 пъти) и антиHPV18 (7,3 пъти) антителата в сравнение със
Silgard/Gardasil (MSD) във възрастовата подгрупа
до 26 год. като разликата се запазва и в другите
сравнени възрасти [6].
Данните от проучвания на двете ваксини
сочат, че в групата, представителна за момичета
преди сексуалния дебют, Silgard осигурява 42,7%
протекция срещу CIN 2/3 независимо от причинителя, а при Cervarix процентите са съответно
93,2%, ефикасност срещу CIN3+ и 64,9% ефикасност срещу CIN2+. Защитната ефикасност
на ваксините се измерва и с тяхната способност
да намаляват бъдещи терапевтични локални
процедури. Cervarix осигурява 70,2% намаление
на всички терапевтични локални процедури, а
Silgard осигурява 41,9% редукция [2,3,5].
По-голямата бройка ваксинирани жени сьс
Cervarix спрямо Silgard се дължи и на допьлнителната финансова мотивиция от по-ниска цена
на Cervarix.
Данните от нашите проучвания показват, че
и двете профилактични HPV ваксини се характеризират с добра поносимост и безопасност, като
най-честите странични реакции, са предимно локални (в мястото на инжектиране) и бързопреходни.
Проучванията ни показаха, че по отношение
желанието за ваксинация, жените вьв възрастова
група 30-40 години са поне 2 пъти по-мотивирани
и убедени спрямо вьзраст 18-30 години.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общите усилия на институции, пациенти,
медицински специалисти и медии ще доведат до
положителни резултати в каузата за намаляване
негативната статистика от заболяването. Програмата за превенция на разпространението на човешкия папиломен вирус в армията направи не
само жените под пагон да се почустват специални
и обгрижени, но и популяризира най-новите достижения на медицинската наука в тази област.
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Като пилотен модел и опит за нашата страна тя
определено има значение за въвеждането от 2012
г. на реимбурсация на тези ваксини в Бьлгария.
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ВАКСИНАЦИЯТА НА РИСКОВИТЕ ГРУПИ СРЕЩУ ХЕПАТИТ ТИП А– ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО
ОБОСНОВАНА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗОННА
Галев А., А. Кънев, В. Ковальова
НПЦВЕХ-ВМА

РЕЗЮМЕ

Ежегодно в света от вирусен хепатит тип А се разболяват около 1,5 млн. души. В
повечето развити страни инфекцията с вируса на хепатит А все по-често засяга зрели
хора и това заболяване вече не се разглежда като детска болест. България се намира в
междинната му зона на разпространение.
Необходимостта от превенция срещу хепатит А на работещите в здравеопазването, служителите в армията и полицията, наркоманите, лицата с рисково сексуално
поведение, заминаващите за страни с висока заболяемост и особено при престой над три
месеца, както и живеещите при лоши санитарно-хигиенни условия, е узаконена с наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Серологични изследвания в
НПЦВЕХ-ВМА през 2002г. при клинично здрави лица показват, че за различните възрастови групи има данни за прекарана в миналото инапарентна инфекция от хепатит А между
23,4% и 39,6%. Медицинският персонал се определя като високорискова група за заразяване с остър вирусен хепатит. От 2005г. до 2010г. на 1967 работещи във Военномедицинска
академия бе проведена селективна имунизация срещу хепатит А и В, след предварително
изследване на хепатитни маркери (antiНВс, antiHAV total, antiHBs) по ELISA метод. Разглеждаме ползата от ваксинацията и предхождащото изследване в морален и финансов аспект
за индивида и обществото.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ХЕПАТИТ А, ХЕПАТИТ В, СЕЛЕКТИВНА ИМУНИЗАЦИЯ, РИСКОВИ ГРУПИ.
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към
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THE VACCINATION OF RISK GROUPS AGAINST HEPATITIS A – EPIDEMIOLOGICALLY FOUNDED
AND ECONOMICALLY REASONABLE
Galev A. PhD, A. Kanev, V. Kovaleva , SCMEH – MMA

SUMMARY
An estimated 1.4 million clinical cases of hepatitis A occur each year. In most industrialized nations, where
hepatitis A is no longer considered a childhood disease, infections with HAV are increasingly contracted by adults.
Bulgaria is situated in a zone of intermediate prevalence of HAV infection, as well as for HBV infection.
The need for prevention of hepatitis A in health care workers, employees in the army and police, drug addicts, people with risky sexual behavior, people going to countries with high morbidity, especially for sojourn over
three months and people living in poor sanitary conditions, is legalized by Ordinance № 15 of 2005 for the immunizations in Bulgaria Serological studies in clinically healthy subjects performed by SCMEH-MMA in 2002 show
that for different age groups, there are between 23.4% and 39.6% of serological ﬁndings for asymptomatic HAV
infection in the past. Medical personnel is deﬁned as a high-risk group for infection with acute viral hepatitis. Since
2005 to 2010 1967 healthcare workers in the Military Medical Academy were subjects of a selective immunization
against hepatitis A and B, after a preliminary study of hepatitis markers (antiНВс, antiHAV total, antiHBs) by ELISA
method. We consider the beneﬁts of vaccination and pre-study in moral and ﬁnancial terms for the individual and
the society.

Keywords: hepatitis A, hepatitis B, selective immunization, risk groups.
Address for correspondence: Andrey Galev PhD, Scientiﬁc Center For Military Epidemiology And Hygiene, 3, Georgy
Soﬁisky Blvd, 1606,Soﬁa, Bulgaria, Telephone (+359+2) 9225552, е-mail: andrey_galev@abv.bg
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УВОД
Годишно от вирусен хепатит А се разболяват около 1,4 млн. души[9]. В повечето индустриални нации заболяването засяга все по-често
зрели хора и хепатит А не се разглежда вече като
детска болест[6].
Всяка година се регистрират над 4 милиона
клинични случаи на остър хепатит В, а друг един
милион души умират от усложненията му (чернодробна недостатъчност, цироза, хепатоцелуларен
карцином). Освен това някои от носителите на
HBsAg запазват контагиозността на заболяването
в продължение на години[10].
България се намира в междинната зона за
разпространение на вирусен хепатит А и В[10, 11].
Само за 2011г. в страната ни са заболели повече
от 50 000 души.
От 1992г. имунизацията срещу ВХВ за новородените е задължителна. Медицинския пeрсонал
се имунизира задължително срещу ВХВ, а срещу
ВХА – препоръчително според имунизационния
календар на Република България[4]. Освен работещите в здравеопазването, ваксинацията срещу
хепатит А се препоръчва още за служителите в армията и полицията, наркоманите, лицата с рисково сексуално поведение, заминаващите за страни
с висока заболяемост и особено при престой над
три месеца, живеещите при лоши санитарно-хигиенни условия, и др. Медицинския персонал се
включва в рисковите групи за заразяване както за
хепатит А, така и за хепатит В.
През 2004г. ръководството на ВМА дискутира етичните, правните и финансовите аспекти за
предпазване на личния си състав срещу вирусни
хепатити А и В, като се взе решение имунизацията да се извърши след предварително изследване на хепатитни маркери (antiНВс, antiHAV total,
antiHBs) по ELISA метод.
ЦЕЛ
Цел на настоящата статия е да споделим
нашият опит от селективната имунизация на медицинския персонал срещу хепатит А и В след
предварително изследване на хепатитни маркери.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Общо от 2004г. до 2010г. бяха изследвани
1967 работещи във Военномедицинска академия
на възраст между 22 до 60 години (средно 41,54).
При всичките, след скрининга се изработи индивидуална схема за ваксинация.
Имунизацията е осъществена с ваксините Twinrix,
Engerix B и Havrix. От 2010г. при ваксинацията на
медицински персонал се използва и Avaxim.
РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от първоначалното разследване на
медицински персонал са показани в табличен вид
на таблица1.
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Таблица 1 - имунния статус при 1967
лица медицински персонал.
изследвани процент
Неимунни срещу HAV & HBV

650

33,05%

Имунни срещу HAV & HBV

371

18,86%

Неимунни срещу HAV

241

12,25%

Неимунни срещу HBV

368

18,71%

Частичен имунитет HBV и
неимунни срещу HAV

337

17,13%

ОБСЪЖДАНЕ
След оценка на получените резултати е изготвена индивидуална имунизационна схема за
всеки от персонала на ВМА. Предложените препоръки за имунизация са, както следва:
- имунни срещу ВХА и ВХВ – не се ваксинират;
- имунни срещу ВХА – ваксинират се срещу
ВХВ;
- имунни срещу ВХВ – ваксинират се срещу
ВХА;
- неимунни – ваксинират се срещу ВХА и
ВХВ;
- Частичен имунитет – бустер доза срещу
ВХА или ВХВ.
При анализа на данните, получени от нашето изследване, ние сравнихме предполагаемите
разходи за имунизация с комбинирана ваксина
А+В без изследване и разходите при селективна
имунизация със серологични изследвания преди
ваксинацията на персонала. Общата икономия от
стойността на пълния курс на ваксинация с Twinrix
(3 дози на човек), без предишен скрининг и избрания от нас подход се оценява приблизително на
90 000лв ≈ 46 000€ до момента (при 1967 човека).
Наши предишни наблюдения показват, че в
различните възрастови групи между 23,4 и 39,6%
от клинично здравите възрастни лица има данни
за прекарана в миналото инапарентна инфекция
от хепатит А, което показва необходимостта от
скрининг преди ваксинация[1].
Предимствата на избрания подход са, че
всеки получава информация за имунния си статус
срещу ВХА и ВХВ и необходимата защита срещу
ВХА и ВХВ благодарение на индивидуалната си
схема за ваксинация, нон-респондерите научават
за състоянието си и могат да изберат други начини за предпазване.
Финансовите анализи проведени в Ирландия показват, че при напрегнат имунитет срещу
HAV в 45% и по-малко ваксинацията е подходяща, а когато има имунитет при повече от 45% би
трябвало да се използва скрининг преди ваксинацията[7].
Какви са възможностите за ваксинация в
страната?
- Havrix Junior monodose – 720 U, Havrix

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от нашия подход за селективна
имунизация потвърждават данните по отношение
на безопасността, практическата липса на странични реакции и много добрата имуногенност при
използваните ваксини, както и финансовата изгода, която би била различна за различните страни
в света, както и за различните професионални и
социални групи.
Стратегиите за повсеместна ваксинация
срещу хепатит В, дори в страни с ниско разпространение на заболяването са икономически изгодни[5].
Очевидна е необходимостта от имунизация,
особено сред медицинският личен състав, който е
изложен на риск и срещу двете заболявания.
Нашият опит показа, че изследването на
антитела срещу хепатит А и В преди ваксинация
срещу тези заболявания е морално по отношение
на пациента и икономически обосновано по отношение на обществото.
Преди вземането на решение за мащабна
ваксинация на определен контингент трябва внимателно да се обмислят подходите при извършването и!
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Лекарствен продукт за деца от 1 до 15 години. По лекарско предписание. Преди
употреба се консултирайте с вашия лекар. Разрешение на ИАЛ № A 261/22.10.2009

adult dose - 1440 U
- Avaxim Pediatric – 80 U, Avaxim Adult 160 U
- Комбинирани ваксини срещу хепатит А +В
-Twinrix adult (720 А + 20 В) и Twinrix Junior (360 А
+ 10 В)
От 2013г. се очаква и разрешаването за употреба в България и на Vivaxim –срещу хепатит тип
А и коремен тиф. Това е едно рационално решение, като се има предвид, че зоните за разпространение на тези заболявания се припокриват. И
двете ваксини срещу хепатит А индуцират еднакво напрегнат имунитет. По кратка характеристика
протективните нива на антитела на Avaxim се достигат 2-3 дни по-рано спрямо Havrix[2, 3].

Адсорбирана ваксина срещу хепатит А,
инактивирана
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ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА РОТАВИРУСНИТЕ
ГАСТРОЕНТЕРИТИ КАТО ВОДЕЩА ПРИЧИНА ЗА
ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИ ДИАРИЙНИ
РАЗСТРОЙСТВА СРЕД ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ
Димитрова Д., ДКЦ І, гр. Добрич

РЕЗЮМЕ

Ротавирусите са отговорни за 20-70% от хоспитализациите по повод остър гастроентерит, сред децата на възраст под 5 години. Инфекцията засяга особено често
деца във възрастта 6-24 месеца –70-80% от случаите. На практика 95% от децата се
инфектират с ротавирус преди да навършат 5 годишна възраст. Един от най-често срещаните проблеми след ротавирусна диария и повръщане е, че бебето се захранва дълго
и мъчително. При 3-20% от децата се развива постентеритен синдром, който може да
доведе до лактозна непоносимост, обуславяща появата на осмотична диария. Увредената
лигавица на червата нарушава имунното равновесие и при генетично предразположение,
се увеличава рискът от поява на алергии, автоимунни заболявания (напр. диабет тип 1),
поява на намалено усвояване на хранителни вещества (малабсорбция).
Ваксинопрофилактиката днес се разглежда като най-ефикасния инструмент на общественото здравеопазване, способен да редуцира високата заболяемост от ротавирусни гастроентерити и свързаните с нея големи медицински и общи разходи.
Ключови думи: ротавирус, ваксина, ротавирусна ваксина, гастроентерит, диария,
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VACCINATION PROPHYLAXIS OF ROTAVIRIS GASTROENERITIS AS A LEADING CAUSE FOR
HOSPITALIZATIONS DUE TO DIARRHEAS AMONG CHILDREN IN BULGARIA
Dimitrova D., Primary Care Unit I, Dobrich
SUMMARY
Rotavirus infections account for 20-70% of all hospitalizations associated with acute gastroenteritis
among children under the age of 5. The infection is most common in children aged 6-24 months -70-80% of
all cases. Indeed 95% of children are infected with rotavirus before the age of 5. One of the most common
consequences of rotavirus diarrhea and vomiting is that it takes long time and lots of efforts for the baby to
start feeding normally again. In 3-20% of infants a post-diarrhea syndrome occurs that may lead to lactose
intolerance and an osmotic diarrhea. Impaired intestines mucosal violates the immune equilibrium and may
raise the risk of allergies and autoimmune diseases like diabetes type I, if a genetic predisposition is in place
and occurrence of reduced absorption of nutrients (malabsorption).
The most efﬁcient tool of public healthcare able to signiﬁcantly reduce high rotavirus morbidity rates and
the associated with is medicinal and public costs at present is the use of rotavirus vaccination.

Key words: rotavirus, vaccine, rotavirus vaccine, gastroenteritis, diarrhea,
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Ротавирусните инфекции засягат децата по
цял свят, като заболяемостта от ротавирусни гастроентерити е сходна в развитите и развиващите
се страни. На практика 95% от децата се инфектират с ротавирус преди да навършат 5 годишна възраст.
По данни на Националната лаборатория по
ентеровируси към НЦЗПБ (2005-2009г.), ротавирусните гастроентерити заемат значителен дял в етиологичната структура на острите гастроентерити
при хоспитализирани пациенти. Важността на тези
инфекции се свързва с предимното засягане на децата в кърмаческа и ранна детска възраст, с по-високата честота на тежките клинични форми, налагащи хоспитализация, в сравнение с гастроентеритите, причинени от други вирусни ентеропатогени,
както и с големия брой нозокомиални ротавирусни
диарии.
В повечето страни в Европа съществува
система на задължително съобщаване на случаите на остри гастроентерити и рутинно изследване
за ротавируси на всички хоспитализирани с диариен синдром деца на възраст до 3-5 год. [5]. Поради липсата на специфично лечение важността
на ротавирусните заболявания у нас дълго време
се подценяваше и не се извършваше рутинно изследване за ротавируси. Всяка година над 10 000
случая на остри небактериални гастроентерити и
ентероколити остават етиологично неразшифровани. Рутинното етиологично уточняване на тези инфекции в здравните заведения би имало не само
важно епидемиологично, но и клинично значение,
от гледна точка избягване на ненужната употреба
на антибиотици.
Осъзнавайки важността от диагностиката и
превенцията на ротавирусните диарии, Министерство на Здравеопазването на България, актуализира Наредба 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и с
влязлото в сила изменение и допълнение, считано
от 08.07.2011г., включи ротавирусите към списъка
на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и
отчет.
Ротавируси – устойчивост и епидемиология: Поради спецификата на ротавируса и неговата
изключителна устойчивост във външна среда, той
е и сред най-честите причинители на вътреболнична инфекция. Статистиката показва, че на всеки
5 ротавирусни инфекции, 4 са нозокомиални и 1
е придобита в болница. Ротавирусите се откриват
върху предмети, обкръжаващи болния; в канализацията, във водни басейни. Те съхраняват жизнеспособността си върху ръцете повече от 4 часа, на
сухи твърди повърхности – 10 дни във фецеса до
7 месеца, на 4° C в хладилник, се запазват 30 дни,
а в канализация при температура 20-40° C – до 2
месеца. Устойчиви са също на етер, хлороформ и
детергенти. Дезинфекционните средства, които са
подходящи за бактериите и паразитите, не са ефикасни за епидемичния контрол на ротавирусите.
Основният механизъм на предаване е фекално-оралният път, но ниски титри на ротавирус

се откриват и в секретите от респираторния тракт
и други телесни течности. Заболяванията се регистрират повсеместно. В страните с умерен климат
се срещат предимно през студените месеци и статистиката показва определена сезонност за България с пикове през периода ноември - април.
Същевременно се открива връзка между
нарастването на честотата на ротавирусните диарии и по-високите нива на раждаемост в конкретен
регион. За България по данни от 2009г., най-често
ротавируси се откриват във фекалните проби на
деца, хоспитализирани с диариен синдром в Стара Загора – 71%; София (град и област)- 50%, а в
Пловдив, Плевен, Пазарджик в около 32-34%.
Възрастово разпределение на децата с
ротавирусен гастроентерит и тежест на заболяването: Ротавирусите са отговорни за 20-70%
от хоспитализациите по повод остър гастроентерит, 20% от леталните случаи, свързани с диария
и за 6% от леталните случаи изобщо сред децата
на възраст под 5 години. Лицата от всички възрасти са възприемчиви към ротавирусна инфекция,
но боледуват главно децата под 5 годишна възраст, особено във възрастта 6-24 месеца –70-80%
от случаите на ротавирусна диария обхващат тази
възрастова група. При новородените инфекцията
е безсимптомна или много по-лека поради протективната роля на майчините антитела и незрелия
гастроинтестинален тракт. Фактически всички деца
се инфектират с ротавирус през първите 3-5 години
от живота си, но тежка диария и дехидратация възниква предимно във възрастта 3-15 месеца.
По данни на Националната лаборатория по
ентеровируси към НЦЗПБ за 2009г, най-голям е относителният дял на ротавирусните гастроентерити
във възрастовата група 12-23 мес. (51%), следвана от групите 6-11 мес. (49%) и 24-35 мес (47%).
Честотата на тежко протичащите ротавирусни инфекции е най-висока във възрастовия период 6-35
мес. – децата на тази възраст съставляват 73% от
всички пациенти с доказана ротавирусна инфекция. При най-малките деца (във възрастовите групи 0-2 мес. и 3-5 мес), които все още притежават
протективни майчини антитела, са доказани 2,5% и
9,5% от всички случаи на ротавирусни гастроентерити, съответно.
Най-честите усложнения, свързани със загуба на тегло и дехидратация, имат пряка връзка
с теглото на кърмачето при раждането. При деца,
родени с тегло 1,500 -2,500кг, заболяването протича сигнификантно по-тежко, като се удължава
и престоят на бебето в болница с 2-5,9 дни. В
допълнение новородените недоносени деца са
значимо по-уязвими към придобита в болницата
ротавирусна инфекция в сравнение с родените с
нормално телесно тегло (честота 26% срещу 2%).
Последици: Един от най-често срещаните
проблеми след ротавирусна диария и повръщане
е, че бебето се захранва дълго и мъчително. Стомахчето му е много чувствително и изисква време
до възстановяване на нормалния му хранителен
режим. Това може да доведе междувременно до
изоставане в теглото и ръста на бебето. При 3-20%
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от децата, прекарали ротавирусна инфекция, се
развива постентеритен синдром, който може да
доведе до лактозна непоносимост (непоносимост
към краве мляко и млечни продукти), обуславяща
появата на осмотична диария, т.е. острата диария
преминава в персистираща и се налага включването на безлактозно мляко. Увредената лигавица
на червата нарушава имунното равновесие и при
генетично предразположение, се увеличава рискът от поява на алергии, автоимунни заболявания
(напр. диабет тип 1), поява на намалено усвояване
на хранителни вещества (малабсорбция), която да
остане дълготрайно като последствие след отшумялата вече ротавирусна инфекция.
Ваксинопрофилактика: Ваксинопрофилактиката днес се разглежда като най-ефикасния инструмент на общественото здравеопазване, способен да редуцира високата заболяемост от ротавирусни гастроентерити и свързаните с нея големи
медицински и общи разходи. Световната здравна
организация и Европейското дружество по детски
инфекциозни болести препоръчват ваксинацията
срещу ротавирус да бъде предлагана на всички
здрави кърмачета и да бъде включена в имунизационните програми. От 1 април 2010 година Министерството на здравеопазването в България включи
имунизацията срещу ротавирусна инфекция към
препоръчителните имунизации. Имунизационният
курс с ваксината Rotarix, състоящ се от две дози
поставени през устата, трябва да започне още след
навършване на 6-седмична възраст на детето, за
да завърши преди бебето да навърши 6-месечна
възраст, когато протективната роля на майчините
антитела намалява и децата стават най-уязвими
за инфекцията. Ранната защита на кърмачетата
чрез ротавирусна ваксина, ги предпазва до 100%
от хоспитализации по повод на ротавирусни диарии
и ограничава последиците, свързани с преболедуването на тази инфекция.
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ВАКСИНАТА IDFLU – ПОСЛЕДНА ИНОВАЦИЯ
В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ГРИПА
Галев А., А. Кънев
Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
към Военномедицинска академия (НПЦВЕХ-ВМА)

РЕЗЮМЕ

Грипът е остро вирусно заболяване с епидемично и пандемично разпространение и
сериозни здравни и социално-икономически последици за човешкото общество.
Голяма част от медицинския персонал е изложен на висок риск от заразяване от грип
по време на епидемии. След заболяване здравните работници стават източник на инфекция както за своите пациенти така и в рамките на обществения си живот. През 2010г. за
масова употреба в света и България е достъпен нов продукт на Sanoﬁ Pasteur - първата
интрадермална микроинжекционна ваксина срещу грип. Тя е силно имуногенна с минимална
доза антиген. От нея е разработен и специален вариант за хора над 60 годишна възраст,
създаващ значително по-висок имунитет спрямо другите противогрипни ваксини.
Ключови думи: грип, медицинският персонал, микроинжекционна система за интрадермално приложение.
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към
Военномедицинска академия , ул. ”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52, е-mail: andrey_galev@abv.bg

THE IDFLU VACCINE – THE LAST INNOVATION IN FLU PREVENTION
Galev A. PhD, A. Kanev , SCMEH – MMA

SUMMARY
Inﬂuenza is an acute, viral disease with epidemic and pandemic occurrence and serious health, social
and economic impact for human society.
Great part of the medical staff is at high risk of getting the ﬂu during epidemics. After contracting the
inﬂuenza, health workers become a source of infection for both their patients and within their public life. Timely
vaccination against inﬂuenza is the most effective method for preventing inﬂuenza virus infection and its complications. In 2010 for general use in the world and in Bulgaria a new product of Sanoﬁ Pasteur is available
- the ﬁrst micro-injection system for intradermal injection of vaccine against inﬂuenza. It is highly immunogenic
even with a minimal dose of antigen. A special version creating much stronger immunity than the other available vaccines in people over 60 years old has been developed.

Keywords: inﬂuenza, medical personnel, inﬂuenza activity micro-injection system for
intradermal administration.
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

УВОД
Грипът е остро вирусно заболяване с епидемично и пандемично разпространение и сериозни здравни и социално-икономически последици за човешкото общество. Грипното заболяване
трайно уврежда имунната система на организма,
предразполагайки към сериозни усложнения от
страна на редица органи и системи и нерядко
води до смърт. Той е особено опасен за възрастни, деца, както и за хора с тежки хронични заболявания. Броят на заболяванията от грип превишава неколкократно броя на всички останали
инфекции, взети заедно[1,6].
По данни на СЗО ежегодно в северното полукълбо се регистрират повече от 100 млн души
болни от грип (10-20% от населението) и от 500
хиляди до 1 млн болни със сериозни усложнения
в следствие на грипното заболяване. Една от целите на организацията, която е подкрепена и от
Съвета на Европейския съюз е постигането на
75% ваксинационно покритие на възрастните и
високорисковите групи към 2014/15г[9].
Епидемиите от грип причиняват значителни
преки и непреки разходи посредством временната загуба на работна ръка и натоварването на
здравните услуги. Голяма част от медицинският
персонал е изложена на висок риск от заразяване
от грип по време на епидемии. След заболяване
здравните работници стават източник на инфекция както за своите пациенти така и в рамките на
обществения си живот. Навременната ваксинация
срещу грип е най-ефективният метод за предотвратяване на инфекция с грипен вирус и нейните
усложнения[3,10].
ЦЕЛ:
Цел на настоящото съобщение е да се предостави информация за необходимостта от имунизация срещу грип на медицинския персонал и
новостите в арсенала на противогрипните ваксини за сезон 2011-2012г.
ОБСЪЖДАНЕ:
Епидемиологичен анализ:
Грипната активност в умерените зони на северното полукълбо остава ниска, в тропическата
е изразена, в единични страни в Централна Америка, Централна, Югоизточна и Източна Азия, в
Южна Африка и Южна Америка грипния сезон изглежда отдавна приключил, докато в Австралия и
Нова Зеландия е достигнал своя връх[8].
Грипът се предава от човек на човек чрез
директно впръскване на вируса чрез големи капки
при кихане върху лигавиците на горните дихателни пътища по време на близък контакт със заразено лице, както и чрез малки аерозолни частици.
Нозокомиално заразяване с грип е наблюдавано както при спешна, така и в болничната
здравна помощ. Предаването се осъществява от
пациентите на здравните работници, от персонала на пациентите и измежду персонала. Спазването на предпазни мерки може да предотврати
вътреболничните инфекции.

Противовирусните препарати също могат
да се използват за профилактика при хора с противопоказания за имунизация или до изработване на имунитет към заболяването. ВМА закупува
и такива препарати с цел предпазване на персонала си, както и ежегодно ваксини против сезонен
грип.

Фиг.1 Схематично представен риск
от заразяване при здравни работници[3].

++++
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Прилагането на противогрипна ваксина за
медицинския персонал, включително бременни
жени, преди началото на всяка грипна епидемия,
може да помогне за намаляване на риска от грипна инфекция A и B за здравните работници, предотвратяване на разпространението на грип от
персонала на лица с висок риск от усложнения и
намаляване на отпуските по болест сред персонала по време възникване на огнища на болестта[11].
За онагледяване на ефективността от ваксинацията на медицинския персонал трудно може
да се намери по-добро от графиката на Salgado
et al. показваща намаляването на нозокомиалното заразяване с грип, сравнено с увеличаването
на ваксинационното покритие срад здравните
работници в академична болница с 600 легла в
САЩ[10].

Графика 1 - Ваксинация на медицински
персонал и намаление на вътреболничните
случаи на грип[10].
Профилактика на грипа:
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Ежегодната ваксинация срещу грип е найефективният метод за предотвратяване на инфекция с грипен вирус и нейните усложнения.
Ваксината срещу грип може да се прилага за
всяко лице на възраст над 6 месеца (когато няма
противопоказания за ваксиниране) с цел да се намали вероятността за разболяване от грип или за
предаване на грип на други хора.
Тривалентна инактивирана ваксина срещу
грип (TIV) може да се използва за всяко лице на
възраст над 6 месеца, включително и за високорисковите групи. Ако доставките на ваксината са
ограничени, приоритет за ваксинация обикновено са лица, в определени групи и на специфични
възрасти, които са в контакт с лицата с по-висок
риск усложнения[6].
Лицата с най-висок риск от усложнения, при
заболелите от грип включват лица на възраст над
65 години, лица пребиваващи в старчески домове
и други заведения за долекуване, лица с хронични белодробни или сърдечно-съдови заболявания, и лица, страдащи от diabetes mellitus.
За да се гарантира времето за производство на антитела в защитни нива, оптималното
е ваксинациите да се правят преди началото на
грипната активност в популацията и доставчиците трябва да предложат новите ваксини веднага
след като те са на разположение.
СЗО препоръча за сезон 2010\2011 във сезонната ваксина да влязат следните грипни вируса: подобен на A/California/7/2009 (H1N1); подобен на A/Perth/16/2009 (H3N2); подобен на B/
Brisbane/60/2008. A/Wisconsin/15/2009 е вирус подобен на A/Perth/16/2009 (H3N2) и е препоръчан
за ваксинация в южното полукълбо.
Консултативния комитет по имунизационни практики на САЩ (18 август 2011) препоръча
въпреки, че щамовете противогрипна ваксина за
сезон 2011 - 12 са непроменени от тези на 2010 11, годишната ваксинация дори и за тези, които са
получили ваксина за предишния сезон[2].
В едно проучване на деца, ваксинирани
срещу вирус Хонг/Kong/68 (H3N2), ефикасността
на ваксината остава висока срещу този щам 3 години по-късно, оценяваната ефикасност на ваксината намалява през проучения период[4].
Освен това, няколко проучвания са показали, че постваксиналните титри на антитела спадат в течение на една година. Поради това ежегодната ваксинация се препоръчва за оптимална
защита срещу грип[2].
През 2009г. един нов продукт на Sanoﬁ
Pasteur, подразделението за ваксини на SanoﬁAventis Group получи разрешение за продажба на
първата интрадермална микроинжекционна ваксина срещу грип от Европейската комисия основано на европейски доклад за обществена оценка
(EPAR).
Предимствата на интрадермалната ваксинация са категоричните доказателства за нейната повишена имуногенност [5], сигурна и удобна
апликация на антигенната доза в дермата, минимална инвазивна и лесна за поставяне, без
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разлика в страничните реакции, спрямо другите
противогрипни ваксини и много добрия психологически прием от пациентите, които се страхуват
от ваксинация и убождане[1].
Микроинжекционната система IDﬂu за интрадермално приложение се състои от предварително напълнена спринцовка с микроигла (1,5
mm) и система предпазваща иглата. Предназначението на системата, предпазваща иглата, е да
покрие микроиглата след употреба[7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
Медицинският персонал е изложен на висок
риск от заразяване от грип по време на епидемии.
След заболяване здравните работници стават източник на инфекция както за своите пациенти така и в рамките на обществения си живот.
През месец ноември грипната епидемия в
Европа все още не е започнала и имунизацията
за сезон 2011-2012 срещу грип в България е все
още навременна.
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СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПНЕВМОКОКОВА БОЛЕСТ ПРИ
ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА С PREVENAR 13
Галев А.,дм, Е. Пенков, НПЦВЕХ-ВМА- София

РЕЗЮМЕ

Поставихме си за цел да направим кратък обзор на възможностите за предпазване на
възрастни хора от пневмококова болест. Разглеждаме характеристиките и покритието
на различните предлагани на пазара ваксини – полизахаридни и конюгирани, като обърнахме по-особено внимание на Prevenar 13 (РСV13) като последно поколение конюгирана
ваксина при използване за сравнение на златен стандарт първата пневмококова ваксина
Pneumo 23 (РРV23).
С включването на РСV13 като възможност за ваксиниране на възрастни лица се
постигат няколко цели: подобрява се покритието на циркулиращите серотипове пневмококи, включително полирезистентни (6А) серотипове, предизвиква по-силен имунен отговор, активиращ, както В- така и Т-клетките и стимулира имунната памет, не се налага
реваксинация за по-продължителен период от време поради по-дълго траещия имунитет.
Ефективната защита от пневмококова болест изисква мониториране на променящата
се епидемиология на серотиповете пневмококи, причиняващи инвазивна пневмококова болест ( ИПЗ) и подобряване на ваксиналното покритие.
Ключови думи: инвазивна пневмококова болест, възрастни лица, Prevenar 13, предпазване
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към
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CONTEMPORARY CAPABILITIES FOR INVASIVE PNEUMOCOCCAL DISEASE PREVANTION IN
ELDERLY WITH PREVENAR 13
Galev A. PhD, E. Penkov, SCMEH – MMA
SUMMARY
We present a short review of the opportunities to protect elderly against invasive pneumococcal disease. We review the different available vaccines coverage and performance especially the ones of Prevenar
13 (РСV13) as the latest conjugate vaccine using the ﬁrst pneumococcal vaccine Pneumo 23 (РРV23) as a
gold standard.
By including РСV13 as a vaccine for elderly several goals are achieved: improving circulating serotypes
pneumococci coverage, including resistant serotypes as 6A; stimulating stronger immune response, activating
B-cells as well as T-cells and improving immune memory; there is no need of vaccine buster dose for a longer
period of time. The effective protection against IPD requires changing serotypes epidemiology monitoring and
improved vaccines coverage.

Key words: invasive pneumococcal disease, elderly, Prevenar 13, protection
Address for correspondence: Andrey Galev PhD, Scientiﬁc Center For Military Epidemiology And Hygiene, 3,
Georgy Soﬁisky Blvd, 1606,Soﬁa, Bulgaria, Telephone (+3592) 9225552, е-mail: andrey_galev@abv.bg

24

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Въведение:
С термина пневмококова болест се обобщават инвазивните бактериални инфекции, причинявани от Streptococcus pneumoniae. Те включват менингит, сепсис и септична пневмония, като
водеща е последната. (табл. 1) Носителство в
носоглътката е предпоставка както за предаване
на причинителя, така и за възникване на заболяванията. По принцип инвазивна пневмококова
болест е налице, когато причинителят се изолира
от нормално стерилна телесна течност, като кръв,
ликвор, плеврална или перитонеална течност.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɢɧɜɚɡɢɜɧɢ ɩɧɟɜɦɨɤɨɤɨɜɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ɢ

ȻȺɄɌȿɊɂɆɂɑɇȺ
ɉɇȿȼɆɈɇɂə

ɂɇȼȺɁɂȼɇɈ
ɉɇȿȼɆɈɄɈɄɈȼɈ
ɁȺȻɈɅəȼȺɇȿ
ɢɩɡ

~20 %

~5-10 %

~80 %

Възраст

Съпътстващи заболя-

имунен дефицит

градина над 4 часа

Възрастни над 65–

Сърповидноклетъчна

седмично сред повече от

годишна възраст

анемия

две деца, които не са

ɆȿɇɂɇȽɂɌɂ,
ɉɅȿȼɊɂɌɂ, ȾɊɍȽɂ

роднини
Обитаване на хоспис или

Хронични белодробни
~80-90%

Условия на живот
Посещаване на детска

Възраст

Аспления

ɉɇȿȼɆɈɄɈɄɈȼȺ
ɉɇȿȼɆɈɇɂə

ɇȿȻȺɄɌȿɊɂɆɂɑɇȺ
ɉɇȿȼɆɈɇɂə

Таблица 2 – Фактори, предразполагащи развитието на инвазивни пневмококови
заболявания
вания
Деца под 2-годишна Вроден или предобит

ɩɧɟɜɦɨɤɨɤɨɜɚ ɩɧɟɜɦɨɧɢɹ

ɉɇȿȼɆɈɄɈɄɈȼȺ
ɉɇȿȼɆɈɇɂə

па щамове пневмококи варира между 1 до над
50% срещу пеницилин, докато срещу макролиди
е между 1 до 50%. За България резистентността
също представлява проблем – 10-25% срещу пеницилин и 25-50% срещу макролиди [16]. Резистентността вероятно е основната причина за неуспеха на провежданото лечение [23]. По-подробно рисковите фактори за пневмококовата болест
са представени в таблица 2.

домове за социални грижи

заболявания
ȻȺɄɌȿɊɂɆɂɑɇȺ
ɉɇȿȼɆɈɄɈɄɈȼȺ
ɉɇȿȼɆɈɇɂə

Бъбречна недостатъчност,
нефротичен синдром
Диабет

Fedson, Musher, in Vaccines, 2004
Lynch JP III, Semin Respir Crit Care Med, 2009

Независимо от измененията в етиологията
на заболяванията и подобрените възможности за
лечение микроорганизмът остава основна причина за заболяемостта и смъртността при лица
над 65-годишна възраст [28]. Годишно от всички
смъртни случаи в резултат от пневмококова болест повече от половината са регистрирани при
възрастни или имунокомпрометирани лица[9].
Честотата на инвазивните пневмококови заболявания при възрастни се увеличава с възрастта и
наличието на рискови фактори (табл. 2). Това налага да се разгледат възможностите за предпазване на тези рискови контингенти от заразяване
при отчитане на няколко феномена, наблюдавани
при възрастни, ваксинирани с наличните до момента ваксини: нивото на антителата преди ваксинация са по-високи, отколкото при деца; имунният
отговор е значително по-слаб при лица с ХОББ;
с възрастта нараства делът на лицата, нереагиращи на ваксинация; с възрастта намалява функционалната активност на антителата [12,13,22]
Обсъждане:
Лица над 65-годишна възраст и особено
над 75-годишна възраст и деца под 2-годишна
възраст са особено предразположени към развитие на пневмоккова болест [17,21,25,26]. Заболяванията при тях протичат по-тежко, смъртността
е по-висока [9], като честотата на рецидивите при
пневмококов менингит е около 18%[4], а развиващата се в различна степен инвалидност варира
от 30 до 69% [4]. За по-тежкото протичане на заболяванията значение има и развиващата се разистентност на причинителя към използваните в
практиката антибиотични лекарствени средства.
[15,19]. Резистентността на изолираните в Евро-

Цереброспинална фистула
Свързани с алкохол
състояния
Кохлеарни импланти

Почти всички патогенни щамове на S.
pneumoniae притежават полизахаридна капсула.
Тази капсула има химична и серологична специфичност и се приема за най-важният вирулентен фактор за инфекциозния процес. Химичната
композиция на монозахарите от полизахаридната
капсула се различава при отделните щамове и
тези вариации определят разнообразието от серотипове сред пневмококите. Всеки серотип има
типово специфична капсулна структура. Засега са
известни 93 капсулни серотипа на S. pneumoniae
(два нови серотипа бяха открити през 2010 г. - 6D
и 11Е). След заразяване капсулата предпазва
бактериите от фагоцитиране. На нея се дължи изграждането на специфичен имунитет - антителата
срещу полизахаридната капсула осигуряват серотипово специфична протекция, т.е. насочени са
единствено срещу капсулния серотип, причинил
инфекцията [1]. Поради тази причина в проучванията за разработване на ваксина се използват
типовоспецифичните полизахариди, експресирани от пневмококите като стимулиращи продукцията на антитела антигени. Ковалентното свързване
на капсулния полизахарид към конюгата (използват се различни носители, най-често токсоиди)
трансформира независимите Т-клетъчни антигени в Т-клетъчни зависими антигени, които стимулират по-силен Т-зависим отговор, активират
Т-хелперните клетки за стимулиране на хуморалния отговор и подпомагат създаването на имунна
памет [24].
Глобални проучвания върху разпространението на серотиповете са показали, че инвазивните пневмококови заболявания се причиняват
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от около 20 до 30 серотипа на S. pneumoniae.
Пневмококите, обаче с лекота променят капсулния си серотип (чрез генетична трансформация),
процесът е част от стратегията на бактериите за
избягване на имунния отговор в организма на човек при инфекция. Освен това са регистрирани
значителни различия в разпределението (честотата) на най-честите серотипове, установявани на
различни континенти, географски области и региони по света, както и при различните клинични
форми на пневмококовата инфекция (ПИ) [3,14].
За България в проучване от 2009г. изследванията
показват, че при възрастни най-често изолирания
серотип е 19F, следван от 1, 4, 6В, 23F, 9V и 3.
Серотипове 6А, 19А, 18С и 7F се изолират по-рядко. При деца под 5 години най-честите серотипове
са 19F, 1 и 4, следвани от 6В, 23F, 9V и 18С [16].
В друго проучване върху серотиповото разпределение на 67 инвазивни щама S. pneumoniae изолирани от деца на възраст до 5 год., за периода
1995-2010 (пред ваксиналния период), показа че
девет капсулни серотипа се изолират най-често:
19F, 23F, 6B, 14, 9V, 5, 7F, 19A, и 4 (подредени в
спадащ ред по честота) [1]. В същото проучване
при възрастни над 50 години разпределението на
85 инвазивни щама, показва, че най-често се изолират серотиповете 3, 19F, 9V, 8 , 9N, 6B.
Първата въведена ваксина за пневмококова болест е 23-валентната полизахаридна ваксина (РРV23). Тя съдържа по 25 μг от типовоспецифичния клетъчно стенен полизахарид на 23
различни серотипа S. pneumoniae. Влагането на
тези серотипове в състава на ваксината покрива
около 80-90% от причинителите на ИПЗ и стимулира произвоството на антикапсулни антитела,
като напрегнатостта на имунитета варира в зависимост от серотипа. Характерно е, че не се създава добра имунна памет и антителата намаляват
с времето (около 5 години), не е имуногенна за
деца под 2-годишна възраст и реваксинацията не
стимулира усилване на имунния отговор.
Първата конюгирана ваксина е 7-PCV
(Prevenar7, Pﬁzer), съдържаща капсулните полизахариди на 7-серотипа S. pneumoniae: 4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F, 23F (т.н. ваксинални серотипове), които бяха най-често установяваните серотипове на S. pneumoniae при ИПИ сред децата.
7-PCV беше въведена в имунизационния календар на децата в САЩ и Канада от 2000 г., а след
2005 г. постепенно е включена в имунизационните
програми на почти всички страни в Европа, като
препоръчителна или задължителна имунизация
за деца над 2 месечна възраст. Приложението на
7-валентната PCV в държавите, които започнаха
рутинна имунизация с голям обхват на децата,
доведе до статистически значим спад в заболяемостта от ПИ, причинени от ваксиналните серотипове [8]. Също така доказано беше, че носителството на ваксиналните серотипове рязко спада
след имунизация, което допълнително редуцира
двата епидемиологични фактора: заболяемост и
трансмисия на ваксиналните серотипове в обществото. Доказа се още, че много скоро след вак-
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синация (2-3 години) се наблюдава феномена на
„смяна на серотиповете” (най-честите ваксинални
серотипове при ИПИ бяха заменени от други серотипове на S. pneumoniae, не включени в PCV
ваксината), като най-честия е 19А, който често
демонстрира антибиотична мултирезистентност
[2,18].
С въвеждането на имунизация със седемвалентна ваксина при бебета и деца се очакваше
честотата на инвазивните пневмококови заболявания при бебета и прохождащи деца да намалее
и непряко да намали честотата им при възрастни, поради редуциране спектъра на серотипове,
колонизиращи децата и намалената трансмисия
на причинителя към възрастни. Независимо от
това разликата в защитеността между децата и
възрастните остава, като основно тя се дължи на
слабото повлияване на заболяемостта сред лицата над 50 години. Например в САЩ индиректното
влияние на седемвалентната ваксина редуцира
заболяемостта във всички възрастови групи, но
от 44000 случая и 4500 смъртни случая годишно
на инвазивни пневмококови заболявания респективно 26000 и 3600 са при лица над 50 години.
От друга страна имунизационната кампания за
ваксиниране на лица над 65 годишна възраст
във Великобритания с РРV23 не редуцира заболяемостта сред тази възрастова група. Трябва
да се има предвид и констатираната промяна в
разпространението и заболяемостта от ИПЗ от
серотипове, невключени в използваната ваксина
[7,8,10,11,20].
Представителни проучвания установяват,
че нивата на антитела спадат и протекцията срещу пневмококова болест като че ли изчезва след
период от три до пет години. Все пак трябва да се
има предвид, че ефективността на РРV23 е ограничена при лица със съпътстващи заболявания
или налични рискови фактори в сравнение със
здрави лица. От друга страна широкото й прилагане не повлиява честотата на придобитата в обществото пневмококова пневмония сред възрастни, а прилагането на седемвалентната ваксина не
повлиява значимо заболяемостта и смъртността
от пневмококова пневмония сред по-възрастните
лица в редица страни – Дания, Германия, Великобритания, Испания. В този смисъл трябва да се
намери алтернатива на използваната в момента
пневмококова ваксина за лица над 65 годишна
възраст.
Седемвалентната ваксина, бе заменена от
две нови конюгирани ваксини, получили регистрация в Европа през 2009 година, а в България от
2010 г. Това са 10-PCV (Synﬂorix, GSK), която съдържа серотиповете от 7-PCV плюс серотипове
1, 5 и 7F, конюгирани върху нов белтъчен носител
- рекомбинантен вариант на протеин D от не-типабилен щам на H. inﬂuenzae и 13-PCV (Prevenar13,
Pﬁzer), съдържаща серотиповете от 10-PCV плюс
серотип 3, 6А и 19А, конюгирани върху познатия
носител - вариант на тетаничния токсоид. В края
на 2011 година европейската агенция разреши за
употреба PCV-13 и за превенция на инвазивна
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пневмококова болест при възрастни над 50 години. Тези ваксини позволяват по-високо покритие
на циркулиращите сред населението пневмококови серотипове. Трябва също така да се оцени
риска от развитие на тежко протичащо инвазивно пневмококово заболяване и дори смърт от
различните циркулиращи в страната серотипове. Повечето от тези серотипове, свързани с висок риск са включени в Превенар 13, но същите
щамове са включени и в РРV23, т.е. в това отношение няма предимство на едната ваксина пред
другата. Проучвания на създавания имунитет при
деца и възрастни показват, че имунния отговор
при възрастни е по-силен след прилагане на една
доза РРV23 в сравнение с имунния отговор при
деца след прилагане на една доза конюгирана
ваксина [6].
Сравнително представяне на честотата на
циркулиращите в страната серотипове пневмококи и възможностите за покритие с наличните ваксини е дадено в таблица 3 (по Сечанова)

Таблица 3. Серотипово разпределение
на 85 инвазивни щама S. pneumoniae при пациенти над 50 години в България – Сечанова.
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При съпоставяне състава на ваксините
РРV23 и РСV13 ще установим, че двете ваксини са сравнително съпоставими като спектър на
покритие на важните за клиничното протичане и
прогноза серотипове пневмококи. В Таблица 4 са
представени състава на ваксините против пневмококова болест (както полизахаридни, така и конюгирани) и е посочено покритието на клинично
важните пневмококи [27].
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• ɋɟɪɨɬɢɩɨɜɟ 6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F, 23F ɩɨɤɪɢɜɚɬ ɧɚɞ
80% ɨɬ ɦɭɥɬɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɬɟ ɩɧɟɜɦɨɤɨɤɢ;
• ɋɟɪɨɬɢɩɨɜɟ 10A, 11A, 15B ɫɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɩɨɜɢɲɟɧɚ
ɫɦɴɪɬɧɨɫɬ ɩɪɢ ɂɉɁ.

33
F

При проведените проучвания за определяне напрегнатостта на имунитета след ваксинация
с РСV13 и РРV23 са търсени 1) ефикасност на
ваксините; 2) съвместимост между двете ваксини
и на РСV13 с други ваксини. Сравняван e имунния отговор при две групи лица - от 50 до 59 годишна възраст и от 60 до 64 годишна възраст,
които са здрави и имунокомпетентни индивиди
с придружаващи състояния, за които е известно,
че предразполагат към пневмококова инфекция,
като са определяни два показателя - ниво на антителата (IgG ELISA) и опсонин-фагоцитна активност (ОФА) по отношение на серотиповете, общи
за двете ваксини. При бебета е доказано, че серотип специфичните капсулни антиполизахаридни антитела, придружени от ОФА корелират със
защитата срещу ИПЗ. При тях наличието на IgG
антитела е необходимо условие за защитеността
им, но само те не са достатъчни. Това се доказва
от факта, че 7-валентната ваксина предпазва от
заразяване от всички серотипове, съдържащи се
в нея, но не и срещу 19А. За всеки един от серотиповете е доказано, че IgG антитяло отговора корелира с ОФА. Обаче срещу серотип 19F се произвеждат IgG свързващи антитела, които са активни
срещу 19А, но без придружаващата ОФА, което
би могло да обясни неспособността на PCV10 да
предпазва срещу серотип 19А, както е при РСV13.
При възрастни няма данни в подкрепа на подобна
корелация за протекция срещу ИПЗ.
При възрастни не е определен праг на концентрацията на специфичните за всеки серотип
пневмококови полизахарид свързващи IgG антитела, осигуряващи протекция. За основните проучвания е използван серотип специфичен ОФА
тест, като се изчисляват средно геометрични титри (СГТ), изразяващи реципрочната стойност на
най-високото разреждане, намаляващо преживяемостта на пневмококите с 50%.
Стойностите на титрите на антителата (IgG
ELISA) след ваксинация с РСV13 не са по-ниски
от тези при РРV23 при 11 от 12 общи серотипа.
Значително по-високи са при четири от серотиповете – 4, 7F, 18C и 23F. Резултатите показват,
че средния геометричен титър на ОФА за РСV13
не е по-нисък от СГТ при РРV23 при всички 12
серотипове, общи за двете ваксини, като при 8
от 12-те серотипове те са статистически значително по-високи. Една година след ваксинацията
ОФА СГТ за РСV13 продължават да са по-високи
от тези при РРV23 при седем от дванадесетте, с
изключение на 5, 14, 19А и 19F, но са по-ниски
от тези, открити един месец след ваксинацията.
Отговорът към серотип 6А, уникален за РСV13, е
определен чрез доказване на 4-кратно увеличение на специфичния ОФА титър спрямо нивата от
преди имунизацията. Кривата на антитяло отговора един месец и една година след ваксинация показва увеличаване на нивата на IgG и ОФА. Тези
нива намаляват постепенно с времето, но и при
двете ваксини една година след ваксинацията са
по-високи от изходните.
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При последователно прилагане на двете
ваксини са използвани различни комбинации, за
да се установи степента на имунния отговор при
възрастни лица. При сравняване на групи, ваксинирани с РСV13 и РРV23 и с една доза РРV23
имунният отговор е по-силен при комбинация от
двете ваксини, като значително по-силен при 6
от 12-те общи серотипа. При сравняване на групи, ваксинирани с РСV13 и РРV23 и с РРV23 и
РСV13 СГТ ОФА при първата схема не са пониски от другата схема, като тази схема показва
статистически по-силен отговор при 11 от 12-те
серотипа с изключение на серотип 14. При сравняване на групи, ваксинирани с РСV13 и РРV23
и с една доза РСV13 СГТ ОФА са значително пониски след ваксинация с РСV13 и РРV23 в сравнение с една доза РСV13 за осем от 12-те серотипа с изключение на 3, 5, 14 и 19F. За серотип 3
имунният отговор е по-силен след ваксинация с
РСV13 и РРV23 в сравнение с една доза РСV13.
При сравняване на СГТ ОФА на групи, ваксинирани с РСV13 и с РРV23 и РСV13 ОФА отговорът е
значително по-силен при еднократна доза РСV13.
При сравняване на групи ваксинирани с една доза
РСV13 и с една доза РРV23 СГТ ОФА са по-високи при 10 от 12 общи серотипа – изключение са 3
и 14 след ваксинация с РСV13. При сравняване на
СГТ ОФА на групи, ваксинирани с две дози РСV13
и с една доза РРV23 ОФА отговорът е значително
по-силен при 10 от 12-те серотипа с изключение
на серотип 5 и 14. При сравняване на СГТ ОФА на
групи, ваксинирани с две дози РСV13 и с РРV23
и РСV13 те са по-високи при 10 от 13 серотипа с
изключение на серотип 3, 4 и 14.
Заключение:
С оглед наличните данни от проведените
проучвания и необходимостта от прецизиране на
ваксинационната политика относно предпазване
на възрастни лица от пневмококова болест може
да се направят следните основни изводи.
Сравнителното изследване на РРV23 и
РСV13 по отношение на покритие на клинично важните серотипове пневмококи не дава категорично предимство на една от двете ваксини. И двете
ваксини осигуряват добро покритие на циркулиращите серотипове стрептококи. И при двете ваксини се установява добро ниво на продължителност
на имунитета, но при РСV13 се наблюдава по-продължително поддържане на протективните нива
на антителата и наличните към момента данни не
са установили нужда от реваксинация на петата
година. Сравнителното проучване на нивото на
серотипово специфичните антитела една година
след ваксинацията и при двете ваксини са повисоки от изходните, с предимство на РСV13. И
двете ваксини показват добра поносимост, ниско
равнище на странични ефекти и са безопасни за
приложение. При изследване на различни схеми на комбинирано прилагане на двете ваксини
се доказват по-високи стойности на антителата
и по-добра сила на имунитета при включване в
схемата на РСV13, дори и когато първоначално е
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приложена РРV23.
При възрастни лица над 65 годишна възраст при необходимост от прилагане на пневмококова ваксина трябва да се взема предвид риска
от възникване на ИПЗ, имуночувствителността на
пациента и съпътстващите заболявания. Допълнителното покритие, осигурявано от РРV23 може
да оправдае имунизацията при възрастни лица
с РРV23. От друга страна прилагането на РРV23
намалява разходите на здравната система като
по-евтина ваксина [5].
С включването на РСV13 като възможност
за ваксиниране на възрастни лица се постигат
няколко цели: подобрява се покритието на циркулиращите серотипове пневмококи, включително
полирезистентни (6А и 19А) серотипове, предизвиква по-силен имунен отговор, активиращ, както
В- така и Т-клетките и стимулира имунната памет,
не се налага реваксинация за по-продължителен
период от време поради очаквания по-дълго траещ имунитет. PCV 13 би могла да осигури имунологичните предимства дължащи се на конюгатната технология за възрастни, които преди това
са били ваксинирани с PPV23. PCV13 следва да
се препоръча за всички лица ≥50 години независимо от наличието на предхождаща ваксинация
с PPV23, както при възрастни ваксинирани или
неваксинирани с PPV23, така и за които няма информация за ваксинационния им статус.
Ефективната защита от пневмококова болест изисква мониториране на променящата се
епидемиология на серотиповете пневмококи, причиняващи ИПЗ и подобряване на ваксиналното
покритие.
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НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ИМУНИЗАЦИЯТА НА
КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЖЕНИ С ВАКСИНА SILGARD В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Макавеев И.1, М. Карчева2, Г. Ганчева2, С. Баръмов1,
1

ОПМ Плевен - НПЦВЕХ ВМА СОФИЯ

2

Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и
тропическа медицина”, МУ-Плевен

РЕЗЮМЕ

Ракът на шийката на матката (РШМ) е втората по честота причина за смърт сред
жените от злокачествени заболявания след рак на млечната жлеза. В 99,7% от случаите
се предава от определени типове човешки папилома вирус (ЧПВ). В световен мащаб са изработени ваксини предпазващи от инфекция с определени типове ЧПВ. Ваксината Silgard
на фирмата MSD (адсорбирана ваксина срещу човешки папилома вирус тип 6,11,16,18 рекомбинантна) e лицензирана в повечето страни от Европейския съюз включително и в
България. Целта на настоящото проучване е да се анализират проблемите от до сега
проведената имунизация от ОПМ-Плевен на кадрови военнослужещи жени с ваксина Silgard
и даване на предложения за разрешаването им, с цел повишаване броя на имунизираните.
Материал и методи: Проведено е ретроспективно описателно проучване на военнослужещи жени, изявили желание за имунизация със Silgard. Подборът на жените е извършен съгласно официалните препоръки за приложение на ваксината и Заповед № 295 от 16.04.2010
г на началника на ВМА. Резултати: Общ брой изявили желание за имунизация военнослужещи жени на възраст до 30 години – 54. От тях 33 - имунизирани, 16 - отказали се или не се
явили, 3 - съобщават за бременност преди или по време на провеждане на имунизацията,
2 - в отпуск или на военна мисия. От всички 33 имунизирани 2 съобщават за болка, зачервяване и оток на мястото на апликация на ваксината. Изводи: Като се има предвид големия
брой жени и мъже заразени с ЧПВ и големия процент жени развиващи заболяване рак на маточната шийка, считаме за целесъобразно ваксинацията срещу това заболяване да влезе
в задължителния имунизационен календар на Република България.
Ключови думи: човешки папилома вирус, имунизация, Silgard
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SUMMARY
Resume: Cancer cervix is the second by frequency cause for lethal outcome malignant diseases among
women after cancer of the mammary gland. In 99.7% of the cases it is transmitted by certain types of human
papilloma virus /HPV/. The vaccine Silgard of MSD Company (adsorbed vaccine against human papilloma
virus type 6, 11, 16, 18 recombinant) has been licensed in most countries of EU, including Bulgaria. The purpose of this investigation is to analyze the problems of the conducted immunization in DPM – Pleven, applied
to women on military service with Silgard vaccine and submit proposals to resolve them in order to increase
the number of vaccinated persons. Material and methods: A retrospective descriptive investigation of women
on military service who agreed to be immunized by Silgard has been conducted; the selection of women was
done in compliance with ofﬁcial recommendations for application of the vaccine and Order No.295, dated
16.04.2010 of Medical academy Chief. Results: Total number of female volunteers at age up to 30 years – 54;
33 of them – immunized, 16-refused or not appeared, 3-report pregnancy prior or during time of immunization,
2-on leave or military mission. Total number of immunized 33: 2 report for pain, reddening and swelling on the
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area of immunization by the vaccine. Conclusions: Taking into account the great number of males and females,
contaminated by HPV and great number of women, progressing cancer cervix we reckon for appropriate to
strongly recommend vaccination against that disease and enter the vaccine into the immunization record of
Republic of Bulgaria.

Key words: human papilloma virus, immunization, Sigard
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Въведение.
Човешкият папиломен вирус е един от найразпространените вируси сред сексуално активните мъже и жени в световен мащаб. Въпреки
широкото разпространение на инфекцията, само
около 0,1% от случаите прогресират в рак на маточната шийка [1]. Ракът на шийката на матката
(РШМ) стана особено „популярен“ през последните години. Той е втората по честота причина за
смърт сред жените от злокачествени заболявания
след рак на млечната жлеза. В 99,7% от случаите
РШМ възниква след инфекция с човешки папиломни вируси с онкогенен потенциал [1,4]. Едни
вирусни типове носят нисък риск от прогресиране към рак (ЧПВ 6, 11, 42, 43), други са свързани
със среден риск (ЧПВ 31, 33, 35, 51) или висок
риск (РШМ 16,18,45, 56). По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 300 хиляди
жени умират ежегодно от това заболяване, а новорегистрираните случаи годишно са над 500 хиляди. Към момента в света от рак на шийката на
матката боледуват над 1,4 милиона жени. Данните от Българския национален раков регистър сочат, че у нас всяка година се разболяват над 1000
и умират около 400 жени [2,3,4]. За предпазване
от заболяването са разработени ваксини, една от
които е Silgard.
Ваксината е произведена от фирмата MSD.
Silgard е първата и единствена в света четиривалентна ваксина срещу рак на маточната шийка. В
световен мащаб до момента са направени повече
от 18 милиона ваксинации. Ваксината съдържа
капсиден L1 протеин от HPV - 6, 11, 16, и 18-ти
типове под формата на неинфекциозни вирусоподобни частици, произведени по рекомбинантна ДНК технология, адсорбирани върху аморфен
алуминиев хидроксифосфат сулфат. От м. март
2007 година ваксината е официално регистрирана в България. Silgard е предназначена за момичета от 9-15 години, както и за жени от 16-26 години [5]. Според последните проучвания ваксината
може да бъде прилагана и при по-голяма възраст
– до 46 години. Silgard създава и поддържа висок
и продължителен имунитет срещу 6, 11, 16 и 18
типове HPV и затова ваксинацията би предотвратила инфекция с вируса и евентуално фатално
развитие на заболяване [7,8]. Засега доказаната продължителност на защитния ефект е над 5
години, но математически модел показва, че вероятно поне 25 години няма да е необходима допълнителна бустер доза. Страничните ефекти са
редки: локална реакция на мястото на прилагане
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/сърбеж, зачервяване, подуване, болка/, фебрилитет, уртикария, бронхоспазъм, гадене, повръщане, диария, главоболие, мускулни болки, световъртеж и др. Много рядко има колапс /синкоп/
след прилагане на ваксината или анафилактичен
шок. Противопоказание за прилагана на ваксината е алергия към някоя от съставките, бременност
и деца под 9 години [6].
У нас през лятото на 2009 г. доц. д-р Н. Василев от ВМА, началник на Клиниката по обща и
онкологична гинекология и д-р А. Галев, началник НПЦВЕХ-ВМА изнесоха лекции пред лекари
и военнослужещи жени на тема “Осигуряване на
ефективна и дълготрайна защита от РШМ на жените военнослужещи в МО и БА”. През 2010 г. на
основание Заповед № 295 от 16.04.2010 г на началника на ВМА за първи път в България започна
организирана доброволна кампания за имунизация срещу ЧПВ на жените военнослужещи в МО
и БА.
Цел.
Да се анализират проблемите от до сега
проведената имунизация от ОПМ-Плевен на кадрови военнослужещи жени с ваксина Silgard и даване на предложения за разрешаването им, с цел
повишаване броя на имунизираните.
Материал и методи. Проведено е ретроспективно описателно проучване на военнослужещи жени, изявили желание за имунизация със
Silgard. Подборът на жените е извършен съгласно
официалните препоръки за приложение на ваксината и Заповед № 295 от 16.04.2010 г на началника на ВМА. На всички жени е извършен предваритeлен цервикален скрининг (Pap-test) за изключване на цервикална интраепителиална неоплазия
(CIN) и е взето доброволното им съгласие за имунизация. С военнослужещите жени е проведено
интервю преди имунизацията за изключване на
противопоказания и след имунизацията за отчитане на нежелани реакции след ваксинация.
Ваксината е приложена съгласно препоръките
на производителя, а именно: 0,5 мл. (1 доза) по
схемата 0- 1 или 2 - 6 месеца, интрамускулно в
делтоидната област. Първата доза се прилага в
произволно избран ден, втората - един до два месеца след първата и третата - шест месеца след
първата.
Резултати и обсъждане. Общ брой изявили желание за имунизация военнослужещи жени
на възраст до 30 години– 54. От тях 33 (66%) имунизирани, 16 (30%) - отказали се или не се
явили, 3 (6%) - съобщават за бременност преди
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или по време на провеждане на имунизацията, 2
(4%) - в отпуск или на военна мисия .
От всички 33 имунизирани 2 (6%) съобщават за болка, зачервяване и оток на мястото на
апликация на ваксината. По отношение на нежеланите реакции след ваксинация наблюдаваните
от нас симптоми отговарят на най-често съобщаваните при имунизации реакции. Те са умерени и
преходни [2,3]. Като се има предвид общия брой
на кадровите военнослужещи жени на възраст до
30 години в обхвата на ОПМ Плевен, изявилите
желание за имунизация представляват 15,4%, а
имунизираните - 9,4% (фиг.1). Според нас процентът на зявилите желание и в последствие
имунизирани жени е нисък. Причините за това са:
1. Обективни – забременяване, участие в мисии,
отпуск поради заболяване и 2. Субективни - липса
на осведоменост, подвеждаща информация в интернет, млада възраст на жените подлежащи на
имунизация и неосъзнаване на сериозността от
заболяването от рак на шийката на матката, нова
ваксина използвана за пръв път в БА.
Имайки предвид резултатите ние смятаме
за необходима по-голяма разяснителна дейност
сред подлежащите на имунизация контингенти
относно инфектирането с ЧПВ и защитния ефект
на ваксината. Естественият имунен отговор спрямо HPV инфекцията поради липсата на виремия
е клетъчно-медииран и недостатъчно напрегнат.
Ваксиналният имунитет предизвиква образуване
на неутрализиращи антитела, които гарантират
продължителен и напрегнат имунен отговор [9,
10].

̵̨̨̨̛̛̙̖̦̖̦̦̭̣̱̙̖̺̯̦̏̏̍̏̌̌̌
̨̪̥̪̣̖̖̦̏

ʽ̨̛̺̬̜̙̖̦̍̍
̨̨̛̛̛̖̦̦̭̣̱̙̖̺̥̺̏̌
̶̨̛̛̛̪̬̦̥̱̦̌̏̌̌́̚

̛̛̛̛̣̙̖̣̦̖́̏̌̌̚̚
̶̛̛̛̥̱̦̌́̚

̨̛̛̛̛̬̖̣̦̥̱̦̬̦̌̌̚

Фиг.1 Жени военнослужещи в обхвата
на ОПМ Плевен

добра и обстойна разяснителна и рекламна кампания не само от лекарите специалисти, а и от лекарите от доболничната помощ. Началниците на
медицински пунктове във военните формирования на МО да информират жените военнослужещи за условията, реда и ползата от ваксинацията
срещу човешкия папиломен вирус. Отпечатване
на рекламни материали, съдържащи информация за тежестта на заболяването рак на шийката
на матката и ефикасността на ваксината. Вдигане
на горната граница за имунизация до 35 годишна възраст, поради факта, че данните за имуногенност на ваксината показват широк възрастов
спектър, и образуването на високи нива антитела
при жени от 10 до 55 години. Като се има предвид
големия брой жени и мъже заразени с ЧПВ и големия процент жени развиващи заболяване рак
на маточната шийка, считаме за целесъобразно
ваксинацията срещу това заболяване да влезе в
задължителния имунизационен календар на Република България.
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Резултатите от ваксинацията водят до икономически, социални и медицински ползи [3]. В
общата стратегия за борба със заболяването
трябва да се заложи и на предпазване от заразяване (използване на презервативи, избягване на
промискуитета и др. [3,4].
Заключение и изводи. Първият етап от
акцията по имунизацията на кадровите военнослужещи жени с ваксина против рак на маточната
шийка премина успешно. Предстои провеждане
на имунологични изследвания за изясняване ефикасността на ваксината. Необходими са мерки за
повишаване броя на имунизираните жени в БА.
Поради тази причина считаме за необходимо по-
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ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
РЕШЕНИЯ ЗА СВОЕВРЕМЕННА БЪРЗА И
ТОЧНА ДИАГНОСТИКА
Иванова М., ELTA 90M ООД

РЕЗЮМЕ

Любовта е важна и неразделна част от живота ни и всеки от нас споделя съвместна
житейска история с друг човек в своето битие. Но тази история има минало, настояще
и бъдеще. Няма човек, който да не е изложен на риск от заразяване с полово-предавани
болести (ППБ). В тази група спадат над 20 заболявания, причинявани от бактерии, вируси, гъбични инфекции или паразити. Целта на настоящата публикация е да запознае
по широка група от общо-практикуващи лекари, гинеколози, дерматолози и венеролози,
клинични микробиолози, паразитолози и вирусолози за възможностите на съвременната
диагностика и опциите, които предоставят някои търговски фирми на пазара. Първичния
скрининг се налага в редица случаи например при СПИН, при гонорея, при хепатитни инфекции (HBV, HCV), хламидийна инфекция, или пък съмнение за трихомоназа, поради което
в настоящата публикация се разглеждат редица бързи тестове за диагностика.
Ключови думи: ППБ, бързи тестове, скриинг-панели
Адрес за кореспонденция: Иванова М., ELTA 90M ООД,София 1000, ул. “Дунав“19,
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SEXUALLY-TRANSMITTED DISEASES, SOLUTIONS FOR FAST AND ACCURATE DIAGNOSTICS
Ivanova M., MD “ELTA 90 M” company
SUMMARY:
The love is important and indissociable part of our life and each of us shares a common life story with
another human being in his lifetime. But this life story has past, present and future. There is no man that is not
exposed to the risk of a sexually-transmitted disease. In this group are more than 20 diseases, caused by bacterial, viral, fungal or parasitic infections. The purpose of this publication is to acquaint a wider group of general
practitioners, gynecologists, dermatologists and venerologists, clinical microbiologists, parasitologists and virologists for possibilities which contemporary diagnostics offers and the options, which are represented from
some trading companies on the market. Primary screening has to be done in many conditions like in AIDS,
gonorrhea, in hepatitis infections (HCV, HBV), chlamydial infection, or if there is a suspicion of trichomonas
infection, and this is the reason why many rapid tests for diagnostics are reviewed in the current publication.
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Цел:
Любовта е важна и неразделна част от живота ни и всеки от нас споделя съвместна житейска история с друг човек в своето битие. Но тази
история има минало, настояще и бъдеще. Няма
човек, който да не е изложен на риск от заразяване с полово-предавани болести (ППБ). В тази
група спадат над 20 заболявания, причинявани от
бактерии, вируси, гъбични инфекции или паразити. Целта на настоящата публикация е да запознае по широка група от общо-практикуващи лекари, гинеколози, дерматолози и венеролози, клинични микробиолози, паразитолози и вирусолози
за възможностите на съвременната диагностика
и опциите, които предоставят някои търговски
фирми на пазара.
Материали и методи:
Важна част от профилактиката на полово
предаваните заболявания е воденето на разумен
начин на живот, но също така и своевременната
им и надеждна диагностика. В арсенала за диагностика могат да се използват както високо специфични и чувствителни бързи тестове за първична скринингова диагностика, така и рутинни
класически микробиологични методи или специфични ELISA тестове за индиректна диагностика
на антитела или доказване на антиген, имунофлуоресцентни тестове и PCR диагностика. Всеки от
тези тестове има специфични особености и има
своите предимства при едни или други условия.
Бързият тест дава първоначална основа, върху
която бързо и точно трябва да се постави или отхвърли дадено съмнение за заболяване. Такъв
първичен скрининг се налага в редица случаи в
диагностиката на полово-предаваните инфекции
например при СПИН, при гонорея, при Хепатитни инфекции (HBV, HCV), хламидийна инфекция,
или пък съмнение за трихомоназа.
Едни от най-точните бързи тестове за диагностика на полово предаваните заболявания
са бързите тестове на американската компания
ORASURE Technologies USA. Това са високочувствителни и специфични тестове за диагностика на HCV инфекция и инфекция с HIV 1 и HIV
2 вируси. Продуктите „OraQuick ADVANCE® Rapid
HIV-1/2 Antibody Test” и „ OraQuick® HCV test” са
едновременно с СЕ-марка и одобрени от Американската Агенция за лекарства (FDA). Точността
им надхвърля 99% [1,2,3,4] , а резултатът е готов
в рамките на 20 минути. Продуктите са уникални и по отношение на пробата, която може да се
изследва – като това са единствените тестове,
предоставящи алтернатива за тестваната проба,
а именно орална течност, цяла кръв, капилярна
кръв от пръста, серум или плазма.

Друг уникален продукт с подобрена чувствителност за доказване на антиген от Chlamydia
trachomatis е белгийският тест на фирма ULTIMED.
При него пробите се взимат със специален четковидно разслоен тампон от цервикса или от
уретрата при мъже. Найлонови фибри действат
като мека четка и подобряват взимането на клетъчен материал. Освен това капилярното напрежение между найлоновите фибри подобрява задържането на течен материал и тъй като пробата
се намира в близост до повърхността това дава
възможност и по-лесното и сигурно отделяне на
материала от тампона при последващото потапяне на тампона в буфера [5].
Тестът за детекция на патогени от генитална
система на италианската фирма Lioﬁlchem®„А.F.
Genital System” е система натоварена с 24 ямки,
съдържаща различни биохимични и антибиотични субстрати за детекция и идентификация на
различни микроорганизми от урогенителни проби.
Системата обезпечава качествено и полуколичествено доказване на урогенитални микоплазми
(Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum) и
не изисква сложно лабораторно оборудване. Панелът се инокулира със суспензия от клиничната
проба и се инкубира при 36 ± 1 °C за 18-24 часа.
По такъв начин се извършва прецизен и точен
микробиологичен скрининг на няколко микроорганизъма едновременно в компактен панел. Отчитането е цветово кодирано и интуитивно за всеки
лекар [6].

Фигура 2 - Lioﬁlchem®„А.F. Genital
System”

Фигура 1 – Тестове на „ORASURE
Technologies USA“
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Друг тест заслужаващ достойно място за
диагностика е тест китът на американската фирма Ameritek „FemLab Vaginitis”. Приложим е за
бърз скрининг на най-често срещаните вагинити.
Тестът се извършва в рамките на 10 минути на
място още в кабинета на гинеколога. Тестът е
предназначен за еднократна употреба и дава възможност за бърз скриниг на място и специфично насочване на пациентките към допълнителни
подтвърдителни микробиологични изследвания,
отсявайки четирите типа на най-често срещани
вагинити при жените: бактериална вагиноза, хламидийна инфекция, трихомоназа или вагиноза,
причинена от гъбична инфекция [7].

Фигура 3 – „FemLab Vaginitis Kit”,
Amertek

За директна и бърза детекция на
Trichomonas vaginalis без необходимост от наличието на микроскоп е приложим и имунологичният тест на Ameritek. Този тест обаче е приложим
единствено за тампонни проби взети от влагалището.
„Phadebact®Monoclonal GC Test” на фирмата BACTUS AB, Швеция, е уникален тест използван в редица референтни лаборатории за детекция и потвърждаване на гонорея.
Причинителят на гонореята Neisseria
gonorrhoeae се отдиференцира от другите видове
Neisseria на принципа на коаглутинационна техника и използва уникално моноклонално антитяло, осигуряващо чувствителност от 99.7% и специфичност от 100% [8,9,10,11].
Обсъждане и Заключение:
Условията на нашата действителност не
веднъж са ни убеждавали, че дори при рутинната диагностика възникват неточности в преаналитичния и аналитичния стадий на извършване
на изследването, а специфична и референтна
диагностика на редица инфекциозни и паразитни
заболявания се извършва в единични и не дотам
лесно достъпни диагностични заведения. Пациентът често се лута от лаборатория в лаборатория,
търсейки причината за своите несгоди и влошено
здраве, получавайки често пъти компрометирани
и противоречащи един на друг резултати, а вяра-
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та в медицинското обслужване и помощ достига
до критичен предел. Стойностното здравеопазване обаче се поддържа от качествени тестове
с доказана в клиничната практика надеждност и
точност, за които реална преценка можем да добием единствено проследявайки фактите и доказателствата на вече изпитани и утвърдени тестове, прилагащи най-новите технологични решения
за диагностика.
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ЛЕЧЕБНИ СХЕМИ НА ISOPRINOSINE В
КОМПЛЕКСНАТА ТЕРАПИЯ
НА НЯКОИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Галев А., А. Кънев,
НПЦВЕХ-ВМА-София

РЕЗЮМЕ

Isoprinosine е единственият лекарствен продукт с комбинирана антивирусна и имуномодулираща активност. Приложението му в инфекциозната патология (грип, инфекциозна мононуклеоза, морбили, паротит и др.) е широко застъпено. Едновременното му
използване с други лекарствени средства като ваксини, антибиотици, антимикотици е с
потенциращо действие.
Обсъжда се приложението на медикамента Isoprinosine в комплексната терапия на
често срещани заболявания в гинекологичната пратика (HPV - рак на маточната шийка,
остри кондиломи, рецидивиращ херпес симплекс). Дискутират се препоръчителни схеми
на лечение с оглед намаляване честотата на рецидивите.
Ключови думи: Isoprinosine, схеми на лечение, херпес симплекс, HPV, кондиломи.
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към
Военномедицинска академия , ул. ”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52,
е-mail: andrey_galev@abv.bg

ISOPRINOSINE TREATMENT REGIMENS IN COMPLEX THERAPY OF
SOME GYNECOLOGICAL DISEASES
Galev A. PhD, A. Kanev , SCMEH – MMA
SUMMARY
Isoprinosine is the only product with combined antiviral and immunomodulating activity. Its application in
infectious pathology (inﬂuenza, infectious mononucleosis, measles, mumps, etc..) is widespread. Concomitant
use with other drugs as vaccines, antibiotics, antifungals has a potentiation effect.
The use of Isoprinosine in the complex treatment of common diseases in gynecological practices (HPV
- cervical cancer, warts, recurrent herpes simplex) is discussed. The recommended treatment regimens to
reduce the frequency of relapses are reconsidered.

Keywords: Isoprinosine, treatment regimens, herpes simplex, HPV, warts
Address for correspondence: Andrey Galev PhD, Scientiﬁc Center For Military Epidemiology And Hygiene, 3,
Georgy Soﬁisky Blvd, 1606,Soﬁa, Bulgaria, Telephone (+3592) 9225552, е-mail: andrey_galev@abv.bg

Използването на имуномодулатори и имуностимуланти се увеличава в световен мащаб с
цел намаляване на използването на антибиотиците и от там нарастването на резистентността на
микроорганизмите към тях и развитието на алергии към самите тях. Труден е отговорът на въпроса с какво, кога и с каква доза да въздействаме на
имунната си система, ако въобще това се налага.
Имунната система еволюционно възниква

за защита на организма срещу инфекциозни и
чужди за организма клетки и агенти. Неин уникален белег е разпознаването и разграничаването
на собствените молекули и клетки от „чужди” –
носещи несвойствена информация или мутирали и умиращи клетки. Тя е изградена от органи,
тъкани, клетки и молекули и поддържа динамично равновесие в самата себе си и потиска и регулира имунния отговор до оптимално за органи-
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зма ниво – „имуностаза”. Освен това тя взаимодейства и с редица други органи и системи, като
ендокринната, нервната, сърдечно-съдовата и
др. Нарушеният баланс Th1/Th2 (клетъчен/ хуморален имунитет) е свързан с голям брой патологични състояния като aлергии, астма, автоимунни
заболявания и др. По комплексен механизъм в
имуностазата участват и антиген-представящите
клетки (Лангерхансови клетки), оксидационния
стрес, растителните стероли, мелатонина, пробиотиците, прогестерона, елементите селен и цинк,
омега-3-мастните киселини, като ейкозапентаеновата и декозахексаеновата мастни киселини [9].
Често конвенционалната терапия при хроничнорецидивиращи заболявания не осигурява пълно
излекуване и в клиничната практика се използват
имуностимуланти. Isoprinosine е синтетично пуриново производно с антивирусна и противотуморна
активност, които се дължат на неговите имуномодулиращи свойства [10]. Клиничната употреба на
Isoprinosine е особено подходяща като допълнителна терапия към антимикробни или други средства, особено в случаите, при които има налични
T-лимфоцити, но те са нефункционално активни
при имуносупресивно действие на патогени или
туморни процеси [7].
Целта на настоящата статия е да представим актуалните режими при употребата на
Isoprinosine в гинекологичната практика, с което да
избегнем субдозирането му по отношение на дневната доза и продължителността на курса лечение.
Isoprinosine предизвиква Th1 реакция,
инициираща узряването и диференцирането
на Т лимфоцитите, модулира цитотоксичността на Т лимфоцитите и NK клетките, функциите
на Т8 супресорите и Т4 хелперите. Приемът на
Isoprinosine повишава броя на повърхностните
IgG и комплементните маркери, увеличава производството на интерлевкин 1 и 2 и секрецията на
ендогенен γ-интерферон, намалява продукцията
на интерлевкин 4. Освен това Isoprinosine потенциира химиотаксиса и фагоцитозата у неутрофилите, моноцитите и макрофагите, улеснява
потенциирането на синтезата и транслационната
способност на матричната РНК у лимфоцитите и
инхибира синтеза на вирусната РНК [17] .
Приложението на Isoprinosine се включва
в терапията и профилактиката на широка гама
остри и хронични заболявания и свързаните с
тях състояния, като остри и хронични респираторни инфекции (Грип А и свързаните усложнения, Аденовирус, Риновирус), остри и хронични
вирусни хепатити, безсимптомно носителство на
HBsAg, варицела (варицела зостер), афтозен стоматит, Епщайн-Бар вирусна инфекция, Цитомегаловирусна инфекция, субакутен склерозиращ
паненцефалит, морбили, рубеола, паротит [18].
Като допълнение към конвенционалната терапия
Isoprinosine с успех се използва при molluscum
contagiosum, verrucae vulgares et planae, ларингеална папиломатоза, херпес-вирусни инфекции и
генитален херпес, HPV инфекции включващи субклинична HPV инфекция, персистираща HPV ин-
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фекция, condylomata accuminata, вулвовагинална
папиломатоза, и ендоцервикална папиломатоза.
Тези заболявания са част от сексуално-предаваните болести, които имат много общи черти,
като общ механизъм на предаване (сексуален
контакт и заразяване при микролезии) и широко
разпространение в обществото (социалнозначими заболявания). Профилактиката чрез презервативи е общодостъпна, но за съжаление не е 100%
ефективна. HSV и HPV са двойноверижни ДНК
вируси, които могат да съществуват в латентно
състояние (HPV с малък брой копия в цервикалния епител, HSV в невралните ганглии) и при тях
клетъчно-медиирания имунен отговор е от особено значение. Реактивацията се благоприятства от
спад в имунитета, причинен от силен психогенен
стресор при заболяване (венерофобия). Допълнителният стрес води до допълнителен имунен
спад, благоприятстващ честите рецидиви, което
дава отражение върху decursus morbi.
Разликите между HSV и HPV инфекциите
също следва да се имат предвид - клиничните
прояви при HSV инфекция са предшествани от
кратък инкубационен период – от няколко часа до
1-2 дни, докато при HPV - от няколко месеца до
години. HSV предизвиква балонна дегенерация
на засегнатата клетка и обикновено цитолиза, докато HPV не унищожава клетката, а предизвиква
клетъчна пролиферация. При HSV може да има и
виремия, докато при HPV няма такава. Начините
за избягване на имунния отговор са различни - освен при цитолиза, HSV може да се освобождава
чрез екзоцитоза, да преминава от клетка в клетка
през междуклетъчните свързвания или избягва
хуморалния имунитет, чрез Fc или комплементни рецептори [8], докато HPV обикновено прави
малък брой копия (30-50) на своето ДНК посредством екстрахромозомална форма (епизома) в
епителната клетка [3]. При HPV немалигнизирала
епителна клетка търпи нормална диференциация до излющването си с вирионите, докато HSV
пътува по невралния аксон към ганглия, където
остава латентен и обратно към същия дерматом,
където засяга отново епителните клетки при реактивация[8].
HERPES SIMPLEX . HSV (тип 1 и 2) са
двойно-верижни ДНК вируси, притежаващи свойства като невровирулентност, латентност и реактивация. Разпространението на HSV инфекции в
световен мащаб се увеличава в последните няколко десетилетия, което го прави проблем за общественото здраве. По-голямата част от херпес
симплекс инфекциите са асимптомни. Симптоматичните протичат с чести рецидиви. При имунокомпрометирани лица могат да доведат до животозастрашаващи усложнения.
Прилагането на Isoprinosine при генитален
херпес скъсява клиничните прояви с 1-2 дни, значително намалява сърбежа и намалява вирусоотделянето. Болката, сърбежа и възпалението са
почти маскирани, особено при лечение в продромалния стадии [5]. Препоръчваната доза е 3 грама дневно (3 х 2 табл.), за 7-10 дни [13] и 4 грама
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дневно (4 х 2табл.), за 7-10 дни при по-корпoлентни пациенти [5]. При рецидивиращ генитален херпес се дозира 3 грама дневно (3 х 2 табл.), за 5
дни, след което по 1 грам дневно, за 1 година [12] .
Особено подходящо е синергичното антивирусно и имуномодулиращо лечение по схема, в
продължение на 3 месеца:
1-ви месец: Acyclovir 2 грама дневно през
първата седмица + Isoprinosine 3 грама дневно,
продължаваща само с Isoprinosine 3 грама дневно
през първата седмица на 2-ри и 3-ти месец (вж.
Табл. 1)
HPV. Идентифицирани са около 200 HPV.
Около 30-40 HPV видове обикновено се предават
чрез сексуален контакт. Повечето от тях са нискорискови и не причиняват рак на маточната шийка.
HPV вирусни типове с нисък риск от прогресиране
към рак са: 6, 11, 42, 43 и 44. HPV типове, свързани с изключително висок риск от развитие на
злокачествено заболяване са: 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 66 (WHO). Честотата на
инфектиране на партньора е 60% до 69 %. Възможно е предаване и по несексуален път. HPV е
доказан при 70-90 % от вагиналните тумори и при
някои тумори на устната кухина. Заразяването по
време на раждане води до ларингеална папиломатоза у детето [15, 16].
CONDYLOMATA ACUMINATА. Към момента има диагностицирани 1,5 млн. случаи в Европа; 630 млн. по света или 9-13% от населението
на земята. Честотата на заболяемост надвишава тази на херпес гениталис в съотношение 2:1.
Гениталните кондиломи са една от най-честите
сексуално трансмисивни инфекции. Честотата на
инфектиране на партньора е 60% до 69 % [2].
Терапията при Condylomata acuminatа
е
локална
медикаментозна
(podophyllin,
podophyllotoxin, trichloracetic acid, 5% imiquimod)
или локална хирургична (криотерапия, електрокоагулация, CO2 лазер) и системна: имуномодулиращи средства прилагани самостоятелно или
като допълнение към конвенционалните локални
или хирургични процедури. Непълното премахване на образуванията е свързано с висока честота
на рецидивите. Локалната аблативна терапия не
винаги гарантира пълно излекуване. Съществува
риск от чести рецидиви и малигнизация.
При остра инфекция с Condylomata
acuminatа Isoprinosine се използва по схема 3 х 2
табл. дневно за 1 месец + локална или хирургична терапия [6].
При рецидивиращи кондиломи 3 х 2 табл.
дневно, за 5 дни с почивка през уикенда, в продължение на 3 месеца [4]. (вж. Табл. 1)
СУБКЛИНИЧНА И ПЕРСИСТИРАЩА HPV
ИНФЕКЦИЯ. В 70,7% от случаите основните причинители на рака на маточната шийка са типове
16 и 18 на HPV. Дори и високорисковите типове
могат сами да изчезнат от организма. Въпреки
това, в някои случаи те остават и след 10 до 20 години тези заразени клетки могат да се трансформират и разрастнат до рак на маточната шийка [2].
Вирусът се предава при полов контакт или

при контакт с кожата в гениталната област. Инфектира цервикалния епител през микролезии.
Навлиза в базалните епителни клетки, като освободената вирусна ДНК се интегрира в генома,
след което се реплицира вътреклетъчно и инфекцията остава изцяло интраепителиално/без виремия/. В генома на ХПВ има две рамки на четене,
кодиращи съответно шест ранни транскрипционни единици (E1, E2, E4, E5, E6, E7), и два късни транксрипционни региона (L1, L2) [2]. Ранните
протеини Е1-Е7 са неструктурни,но E6 се свързва с p53 (“пазител” на генома срещу мутации) на
инфектираната клетка и води до унищожението
му. E7 се свързва с pRb и подтиска функцията му.
p53 и pRB (протеин предпазващ от неконтролируемо делене на епителната клетка) имат защитна
функция, елиминираща вирусната ДНК, а когато тя е твърде голяма за елиминация, водят до
клетъчна смърт чрез апоптоза [2]. Непрекъснато
пролифериращата с блокирана защита клетка,
акумулира генетични алтерации и води до неопластично израждане [3].
Късните протеини L1, L2 се транскрибират
в горните слоеве на заразения епител и служат
за инкапсулация на вирусния геном, което спомага за жизнеспособността му при излющване чрез
десквамация.
Само наличието на HPV не е достатъчно, за
да предизвика заболяване и малигнизация. Ясно
е, че само инфекция с високо вирусно натоварване може да произведе достатъчно количество Е6
и Е7 за блокирането на P53 и pRB и да започне
процеса [3]. Малигнената трансформация изисква и експресия (мутация) позволяваща на променените клетки да инвазират околните тъкани
които се индуцират от вирусния геном на HPV [3].
Кофактори обикновено са: тютюнопушене,
UV-радиация, бременност, недостатъчност на фолиева киселина, прием на орални контрацептиви
и имунодепресия. 1/3 от нелекуваните HPV се
асоциират с цервикални неоплазии, персистират
или прогресират [2].
HPV обикновено се активира, когато има
спад на клетъчно-медиирания имунен отговор.
Подтискането на Т-клетъчния имунитет при имуносупресивна химиотерапия или HIV инфекция е
рисков фактор за персистираща HPV инфекция и
развитието на цервикален карцином.
Подобряването на имунния статус може да
доведе до спонтанна регресия на индуцираните
от HPV лезии.
Антителата срещу късните капсидни протеини се появяват при около 50% от новоинфектираните и се смятат за маркер на персистираща
инфекция. Антитела се появяват в резултат на
продължително антигенно дразнене и повишен
вирусен товар. След като инфекцията вече е настъпила, антителата не са в състояние да елиминират вируса, особено в латентна фаза [1].
Антителата срещу вирусните капсидни протеини
(най-вече L1) могат да неутрализират вирусните
частици и предпазват организма от реинфекция
(профилактични анти-HPV ваксини).
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При персистираща HPV инфекция, първоначалните резултати от ваксинация срещу РМШ
показват, че ефективността е незадоволителна.
Поради тази причина е важно жените, които се
ваксинират, да нямат HPV инфекция [11]. При
ваксиниране на жени с персистираща HPV инфекция, резултатите от профилактичните ваксини са добри, обаче след изчистването и. И в този
случай също е необходимо приложението на имуномодулатори поради липса на специфично антиHPV лечение.
Системното приложение на Isoprinosine
като адювантна терапия осигурява по-пълно премахване на образуванията. При субклинична папиломавирусна инфекция дозата е 3 гр. /дневно/
6 седмици, като по показания се прилага антимикробно или антимикотично лечение [14].
При
персистираща
HPV
инфекция
Isoprinosine се прилага в доза 3 грама дневно за
10 дни, последвани от 20 дни почивка, в продължение на 6 месеца. При имунокомпрометирани и
високорискови пациенти дозата е 3 грама дневно
за 2 седмици, 2 седмици почивка, в продължение
на 6 месеца.

Таблица 1. Обобщение на схемите за
лечение с Isoprinosine в комплексната терапия на някои гинекологични заболявания.
Ɉɫɬɴɪ ɝɟɧɢɬɚɥɟɧ ɯɟɪɩɟɫ

3 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (3 ɯ 2 ɬɚɛɥ.) ɡɚ 7-10ɞɧɢ
4 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (4 ɯ 2ɬɚɛɥ) ɡɚ 7-10ɞɧɢ
Ɇɨɧɨɬɟɪɚɩɢɹ: 3 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (3 ɯ 2 ɬɚɛɥ.) ɡɚ 5 ɞɧɢ,
ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ 2 ɯ 1 ɬɚɛɥ. ɞɨ 1 ɝɨɞɢɧɚ

Ɋɟɰɢɞɢɜɢɪɚɳ ɝɟɧɢɬɚɥɟɧ ɯɟɪɩɟɫ

Ɉɫɬɪɢ ɤɨɧɞɢɥɨɦɢ

Ɋɟɰɢɞɢɜɢɪɚɳɢ ɤɨɧɞɢɥɨɦɢ

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ:
Acyclovir 2 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ +
Isoprinosine 3 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (3 ɯ 2 ɬɚɛɥ.) ɡɚ 3 ɦɟɫɟɰɚ
ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɚɬɚ ɢɦ ɫɟɞɦɢɰɚ
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ:
Isoprinosine 3 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (3 ɯ 2 ɬɚɛɥ.), ɡɚ 1 ɦɟɫɟɰ +
podophyllin, podophyllotoxin, trichloracetic acid, 5%
imiquimod), ɤɪɢɨɬɟɪɚɩɢɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹ, CO2
ɥɚɡɟɪ
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ:
Isoprinosine 3 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (3 ɯ 2 ɬɚɛɥ.) ɡɚ 5 ɞɧɢ
/ɩɨɱɢɜɤɚ ɫɴɛɨɬɚ ɢ ɧɟɞɟɥɹ, ɜ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ 3 ɦɟɫɟɰɚ
+ ɥɚɡɟɪɬɟɪɚɩɢɹ, ɤɪɢɨɬɟɪɚɩɢɹ

сичност, практическа липса на лекарствени взаимодействия и липса на развитие на резистентност при повтарарящи се дългосрочни курсове
е, че се изгражда стабилен екип лекар-пациент,
поради разбирането, че освен локалната деструктивна терапия на лезиите, имуномодулиращото
действие предпазва от рецидиви. Подтиска се
психогенния момент при заболяване (венерофобия) и се увеличава съдействието от страна на
пациента.
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3 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (3 ɯ 2 ɬɚɛɥ.), ɡɚ 6 ɫɟɞɦɢɰɢ

ɉɟɪɫɢɫɬɢɪɚɳɚ HPV ɢɧɮɟɤɰɢɹ

3 ɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨ (3 ɯ 2 ɬɚɛɥ.), ɡɚ 10 ɞɧɢ, 20 ɞɧɢ
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14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение - приложението на Isoprinosine
в комбинация с конвенционалната терапия повишава ефективността на лечението. Синергичното
антивирусно и имуномодулиращо действие при
херпес-вирусната инфекция намалява рецидивите.
Isoprinosine е средство на терапевтичен избор при жени с персистираща HPV инфекция, желаещи да се ваксинират.
Положителният ефект от неговата неток-
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РЕЦИДИВИРАЩА РЕСПИРАТОРНА
ПАПИЛОМАТОЗА УСПЕШНО ЛЕКУВАНА С
КОНВЕНЦИОНАЛНА, СО2 ЛАЗЕР ХИРУРГИЯ И
ISOPRINOSINE
Мандажиева М.1, В. Цветков2, Д. Вълев3
1 – Катедра “Дерматология, венерология и алергология” - ВМА,
2 – УНГ-клиника-ВМА,
3 – СБАЛББ” - Света София”
РЕЗЮМЕ

Представяме 62-годишна жена с обструкция на дихателните пътища в резултат на
папилом с трахеална локализация и епизоди на остра сърдечна и дихателна недостатъчност, погрешно диагностицирана, като бронхиална астма през 2003 година. В продължение на шест години са проведени многократно ендоскопски и лазер-хирургично отстраняване на трахеалните и ларингеални папиломи. Приложен е Isoprinosine за период от една
година. Едногодишно лечение с Isoprinosine доведе до пълно изчезване на ларингеалната
папиломатоза, установено макроскопски и липса на рецидив на папиломи в трахеята. Нашите наблюдения показват, че Isoprinosinе може да се прилага с успех за предотвратяване
рецидивите на ларинготрахеална папиломатоза в допълнение към ендоскопска и лазерхирургична терапия.
Ключови думи: ларинготрахеалната папиломатоза, СО2 лазер терапия, Isoprinosine
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SUCCESSFUL TREATMENT OF RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS WITH
CONVENTIONAL, СО2 LASER SURGERY AND ISOPRINOSINE
Mandadjieva M.1, V.Tsvetkov2, D. Vulev 3
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SUMMARY
A 62 year-old female presenting with impending cardiorespiratory collapse attributed to asthma that
actually had airway obstruction caused by tracheal papillomatоsis in 2003 year. The patient was treated with
periodic endoscopic surgery and laser removal of the recurrent laryngotracheal papillomas within a period
of six years. Due to recurrence of papillomatosis in the larynx Isoprinosine was added for a year. One year
monotherapy with Isoprinosine led to a complete macroscopic disappearance of the laryngeal lesions and lack
of papillomas in the trachea. Our observation suggest that Isoprinosin can be used successfully in recurrent
laryngotracheal papillomatosis in addition to endoscopic and laser surgery.
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Ларинготрахеалната папиломатоза е найчесто срещаното доброкачествено новообраувание на ларинкса, заемащо 84% от всички доброкачествени тумори [5]. Описано е за първи път от
Ullman през 1923 г. [3]. Ларинкса се засяга в 95
% от случаите. Има вирусна етиология с основен
причинител човешки папиломен вирус HPV [3],
причинител на брадавици, генитални кондиломи,
рак на маточната шийка [4]. Причинители на ларингеалната папиломатоза са щамовете HPV-6 и
HPV-11. HPV-11 е отговорен за формите с тежко
протичане. В 70% от децата с HPV-11 се налага трахеотомия, спрямо 20% от инфектираните
с HPV-6[6]. Основни симптоми са обструкция на
горните дихателни пътища, често животозастрашаваща и дрезгав глас. Може да се наблюдават
промяна на гласа, чувство за чуждо тяло, кашлица, диспнея, инспираторно свиркане и стридор[5].
Съществуват две форми на ларингеалната папиломатоза - детска и възрастова. Детската
форма, засяга най –често деца до 5 годишна възраст и се развива при раждане per vias naturalis
и наличие на генитални кондиломи при майката.
Значение има продължителността на раждането,
количеството на вируси във вагиналния секрет,
наличието на локална травма и състоянието на
имунната система. Има наблюдения, че ранната възраст на майката и ниския социален статус
са предразполагащи фактори. При възрастовата
форма основен начин на инфектиране е орогениталния контакт. 10% от сексуално активните мъже
и жени са с латентна инфекция[2].

рана антивирусна и имуномодулираща активност.
Лечебния му режим беше за срок от една година в
доза 3 грама дневно за 15 дни от месеца. Едногодишното лечение с Isoprinosine доведе до пълно
изчезване на ларингеалната папиломатоза, установено макроскопски, както и липса на рецидив на
папиломи в трахеята. Пациентката е без данни за
рецидиви в три годишен период на наблюдение.
Това е първият документиран случай в България
на рецидивиращата ларинготрахеална папиломатоза успешно лекуван с комбинирана хирургична
терапия с лазер и Isoprinosine.
Ларингеалната папиломатоза налага чести
хирургични интервенции, средно 4-5 годишно като
общият брой може да достигне 30-60, а в 10-15%
е наложителна трахеостомия. От прегледа на литературата Elö J & Máté Z в 18 случаи с рецидивиращата ларинготрахеална папиломатоза прилагат Isoprinosine с успех в комбинация с карбон
диоксид лазер [1].
Заключение: Нашите наблюдения върху
тази пациентка показват, че Isoprinosinе може
да се прилага с успех за предотвратяване рецидивите на ларинготрахеална папиломатоза в допълнение към ендоскопска и лазер-хирургичната
терапия. Макар че сме наблюдавали само един
случай, добрите резултати ни дават основание да смятаме че, пероралното приложение на
Isoprinosinе е от полза при лечение на рецидивиращата респираторна папиломатоза.

Цел на настоящата работа е да споделим
нашия опит и евентуално да преценим възможната полза от приложението на Isoprinosine към оперативно лечение на рецидивираща ларинготрахеална папиломатоза при възрастни и прeдотвратяване на обструкцията на дихателните пътища.
Представяне и обсъждане на случая
Описваме случай на 62 – годишна жена, погрешно диагностицирана като бронхиална астма
в продължение на 3 години, лекувана с високи
дози инхалаторни и перорални кортикостероиди,
от 2003 година с епизоди на остра дихателна недостатъчност. При индиректна ларингоскопия се
видя единичен папилом в началната част на трахеята, който обтурираше почти тотално лумена
на трахеята. Бронхоскопски беше установена и
беше доказана хистологично трахеална папиломатоза. Проведе се неколкократно бронхоскопски
и лазер-хирургично отстраняване на трахеалните
папиломи. Три години след диагностициране на
респираторната папиломатоза по повод гласови
нарушения, се установи ларингеална локализация. За период от 6 години са проведени общо 37
бронхоскопии с бронхоскопско и карбон диоксид
лазерхирургично отстраняване на ларинготрахеални папиломи. Беше обсъдено като вариант
комбинирано хирургично и консервативно противовирусно лечение. Приложи се Isoprinosine, който е единственият лекарствен продукт с комбини-

1.Хистологичен резултат на папилом
екстрахиран от субхордалното пространство.
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2.Ларингоскопска находка преди СО2
лазер хирургия и терапия с Isoprinosine

3.Ларингоскопска находка 1 година след терапия с
Isoprinosine
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МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАЩИТЕ – ПОДГОТОВКА
ЗА ПЪТУВАНЕ
Галев А., А. Кънев,
НПЦВЕХ-ВМА - София

РЕЗЮМЕ

Предварителната подготовка за пътуване е толкова важна, колкото и резервацията
на самолетни билети или настаняването. Тя спомага за гарантиране на успешното пътуване. Медицинското разузнаване е основен елемент в професионалната подготовката
за пътуването. За всички пътници, важна стъпка в подготовката за пътуването им е
посещение при личния лекар.
В публикацията ние разглеждаме накратко основните елементи в подготовката за
пътуващия за определена дестинация - профилактичния преглед на пътуващия, преглед
на планирания маршрут, ваксинации, необходими медикаменти и консултации, основни рискове, пред които са изправени пътуващите, източници на информация.
Разглеждаме съдържанието на необходимия комплект за първа помощ.
Ключови думи: медицинско разузнаване, профилактичен преглед преди пътуване,
ваксинации, специализиран комплект за първа помощ.
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена
към Военномедицинска академия , ул. ”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52,
е-mail: andrey_galev@abv.bg

TRAVEL MEDICINE- PREPARATION FOR TRAVEL
Galev A. PhD, A. Kanev , SCMEH – MMA

SUMMARY
The preliminary preparation for travel is as important as booking tickets for the airplane or the accommodation. It helps to ensure a successful trip. Medical Intelligence is a key element in the professional preparation
for the trip.For all passengers, an important step in preparation for their trip is a visit to the GP.
In this publication we consider brieﬂy the main elements in preparation for traveling to certain destination - medical examination of the traveler, review of the planned route, vaccinations, needed medications and
consultations before the trip, key risks faced by travelers, sources of information.
We consider the content of the required ﬁrst aid kit.

Keywords: medical intelligence, health check before travel vaccinations, specialized ﬁrst
aid kit.
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Пътешествията съпътстват историята на
човечеството от зараждането на първите цивилизации. Още в първите писмени източници е направена връзката между движението на големи
групи хора и различни инфекциозни заболявания.
Филистимяните от Ашдод са наказани с чума заради кражбата на Кивотът на Завета от израилтяните[8].
Азбучна истина е връзката между преместването на големи групи от хора (бедствия или туризъм) и избухването на епидемии. Ако на хората
е дадено да пътуват в пространството, то може
да се каже, че нациите пътуват във времето. Не
трябва да се забравят и зоонозите, като огромен
риск от разпространението на заболявания, някои
от тях – новопоявяващи се[12].
Към известните ни епидемии от грип, като
хипотеза, могат да се добавят клиничните описания на многобройни епидемии засегнали Европа
през вековете, като „потливата болест”, засегнала Англия през 15-16 век, най-подробно описана
от John Caius или наричаното от флорентинците
заболяване ex inﬂuentia cœlesti, да не говорим за
старофренското gripper (сграбчвам)[6].
В своята история българите доказват, че
знанията и за пространството и за времето, не
са им чужди. Българския календар, макар и слабо познат (защо ли?) съществува от хилядолетия
и удивлява със своята точност[2,3]. А колко точно са определяли разстоянията е написано на
Омуртаговата колона. „Канасюбиги Омортаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом
на Дунава и по средата на двата всеславни дома,
като измери (разстоянието), направи на средата
могила. От самата среда на могилата до стария
ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20
000 разтега. Самата могила е всеславна и след
като измериха земята, направих този надпис.
Човек и добре да живее, умира и друг се ражда.
Нека роденият по-късно, като гледа този надпис,
да си спомня за оногова, който го е направил. А
името на архонта е Омортаг, кана сюбиги. Нека
Бог да го удостои да проживее сто години” [1].
Един бегъл поглед в енциклопедията показва, че могат да се изброят поне 20 вида туризъм[9].
За 2010г. от български граждани в чужбина
са извършени 3 675 936 пътувания, от които1 781
684 – в страни от ЕС, което показва колко актуална става медицината на пътуващите, от гледна
точка на превантивната медицина[11].
Понастоящем населението в нашата страна не е информирано за рисковете при пътуване,
особено за екзотични дестинации. Това е слабост
не само на туроператорите и медиите, но и на
подготовката на медицинските кадри в университетите и колежите.
В тази връзка настоящата публикация си
поставя за цел да запознае читателите с предизвикателствата, стоящи при планирането на всяко
пътуване и първите стъпки, които следва да се
предприемат от гледна точка на превантивната
медицина.
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Първите въпроси, които си задаваме при
пътуване (къде, кога, как, защо) определят и рамката на нашата подготовка за самото пътуване.
Основни елементи на които трябва да обърнем
внимание преди пътуване са профилактичния
преглед, преглед на планирания маршрут, ваксинации, необходими медикаменти и консултации и
събирането на информация за основните рискове, пред които са изправени пътуващите за определена дестинация[5].
Актуалното здравословно състояние на
пътуващия включва профилактичен преглед с
акценти върху възрастта, анамнезата (вкл. минали заболявания), настоящ статус по органи и
системи, алергии (противопоказания към ваксини
и медикаменти). Друга важна информация, която
задължително следва да се има предвид е постоянен прием на медикаменти, проведени имунизации и настоящо състояние (бременност, кърмене,
контрацептиви рисково поведение).
Планирания маршрут и начин на пътуване
са от значение, особено за страдащи от кинетоза
или хора с хронични заболявания.
Задължителните имунизации за България
са БЦЖ, Полиомиелит, Дифтерия, Тетанус и Коклюш (комбинирана ваксина), както и Морбили,
Паротит, Рубеола. За родените след 1992г. задължителна е ваксината срещу хепатит В[4].
Следва да се има предвид, че пътуващият
може да е преболедувал някои от горепосочените
заболявания (Морбили, Паротит, Рубеола), както и варицела или хепатит А, данни за което ще
получим от анамнезата за минали заболявания.
След като съберем данни за евентуално направени имунизации – грип, пневмококова, бяс, можем да пристъпим към препоръчителните имунизации в зависимост от дестинацията (Хепатит
A, Коремен тиф, Менингококова болест, Японски
енцефалит, Жълта треска, Холера, Кримска хеморагична треска (КХТ) Ваксината срещу КХТ е наш
патент и се използва само в България[10].
Основните рискове за здравето на пътуващия са напр. неблагоприятният климат (надморска височина, температура с температурни крайности през денонощието, влажност). Колко туристи си задават въпроса как би се отразил той на
страдащи от сърдечно-съдови заболявания? За
справка – поинтересувайте се как са се чувствали
българските национали по футбол на световното
първенство в Мексико през 1970г.
Опасна флора - отровни растения или такива, предизвикващи алергии. Други, включени
в традиционната за страната кухня може да Ви
причинят от леко неразположение до тежко, дори
фатално заболяване. Такова може да бъде считаното за национално ястие в Ямайка, приготящо се
от плодовете на „акий” (Blighia sapida) и изсушена
риба треска. Узрелите и приготвени по правилен
начин плодове на Blighia sapida имат своята хранителна стойност[13], но ако са сурови могат да
доведат до смърт от хипогликемия, поради съдържащия се в тях хипоглицин[7].
След като обърнахме внимание на храната,
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следва да внимаваме какво пием. Трябва да се
използва само бутилирана вода. Не се препоръчва лед от машина – по добре си го направете сам
от минерална вода. Избягвайте непастьоризирани млечни продукти, салати, сурови зеленчуци,
храна и напитки закупени от улични търговци.
Когато се замислим за опасна фауна винаги
си представяме хищни бозайници и влечуги, змии,
земноводни, скорпиони и тарантули и подценяваме комарите, кърлежите, мухите и въшките, а те
са вектори на много повече тежки, дори фатални
заболявания.
При пътуване винаги трябва да се осведомим за ендемични / епидемични заболявания за
региона и страната и за медицинските възможности на страната-домакин. Поради тази причина източниците на информация са изключително
важни, както за туроператорите, така и за пътуващите. Важна информация може да получите на
следните места - Център за контрол и превенция
на заболяванията в САЩ (www.cdc.gov), Световна
здравна организация (www.who.int ), Международна общност по медицина на пътуващите (www.
istm.org), Европейски център за контрол на заболяванията и Евронаблюдение (www.ecdc.europa.
eu, www.eurosurveillance.org), Международен SOS
(www.internationalsos.com). Сайтът на Българското сдружение по превантивна медицина (www.
prevantivnamedicina.com) е от помощ, както за
медицинските специалисти, така и за широката
публика.
Рисковия секс води до сексуално-предавани болести, а стоматологичните или хирургични
интервенции, свързани с преливане на кръв и
кръвни продукти, татуировки или piercing се подценяват, като възможност за заразяване.
Една мини-аптечка за пътуване, особено
при дълъг престой зад граница, е препоръчително да съдържа:
- Копие на медицински документи
- Постоянно приемани медикаменти
- Презервативи
- Други медикаменти и консумативи
- Аналгетици
- Антипиретици, противокашлични, капки
за нос
-Локални антибиотици, антимикотици, кортизонови
- Антиацидни
- Превързочни – марли, памук, бинтове, цитопласт, йодасепт
- Репеленти , слънцезащитни, балсам за
устни
- Пинсети, ножици, термометър
Накрая – проверка на медицинската застраховка! Разговор на посочените в нея телефони
ще покаже има ли езикова бариера и ще спести
доста главоболия, в случай че се наложи да се
използва.
Предвид това, че до 1989г. България е била
в голяма степен затворена държава, след промените българина се стреми да опознае други страни с различни климатични и епидемиологични

особености. Причините могат да бъдат от търсене на сезонна или постоянна работа или обучение, до „шопинг туризъм”.
Стремежът на специалистите, работещи в
сферата на превенцията е да обединят усилията си за разпространяването на информацията
за рисковете при пътуване (от кинетозата до екзотичните заболявания) сред обществеността и
медицинските среди.
Идеята ни е не само да разширяваме и обогатяваме нашият сайт с полезна за обществото и
професионалисти в областта на здравеопазването информация, но и да споделяме нашият опит с
нуждаещите се от такава.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медицината на пътуващите, от гледна точка
на превантивната медицина все повече трябва да
се популяризира с оглед избягване на рисковете
за здравето, които могат да бъдат предотвратени
при добра информираност от страна на населението и здравните специалисти.
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БРЕМЕННОСТ И МЕДИЦИНСКИ РИСКОВЕ
ПРИ ДЪЛГИ ПЪТУВАНИЯ
Василев Н., Клиника по обща и онкологична гинекология,
МБАЛ-София, ВМА

РЕЗЮМЕ

Разгледани са медицинските проблеми и рискове, пред които бременната жена се
изправя по време на дълго пътуване. Аргументирано се уточняват:
•рискови за пътуване периоди на бременността: преди 16-та и след 28-ма гестационна седмица;
•рискови дестинации: труднодостъпни местности, области с ендемична малария и/
или жълта треска, други;
•сравнително безопасните превозни средства: самолет, голям плавателен съд, лек
автомобил при добри пътни условия;
•оплакванията и рисковете, свързани с транспортни средства: кинетози, т.нар jetlag, тромботичен риск, вибрации, други.
Разгледани са превантивните и терапевтични мерки срещу малария, т.нар. диария
на пътешествениците, грип и др. заболявания на фона на бременността. Посочват се
безопасните за бременни жени ваксини: срещу тетанус, грип, полиомиелит (Salk), холера,
хепатит В. Посочват се ваксините, които по никакъв повод не се прилагат на бременни:
срещу вариола (първа апликация), рубеола, жълта треска и полиомиелит (перорална).
Предлага се набор от съвети към бременната жена, свързани с подготовката й за
дълго пътуване.
Ключови думи: бременност, медицински риск, пътувания
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PREGNANCY AND MEDICAL RISKS DURING LONG JOURNEYS
Vassilev N., Military Medical Academy, Soﬁa, Department of General and Oncological Gynecology

SUMMARY:
We discuss the medical issues and risks that a pregnant woman faces during a long journey.
We reasonably specify:
•periods of risk for travel during pregnancy: before 16th and after the 28th week of gestation;
•hazardous destinations, inaccessible areas, areas with endemic malaria and / or yellow fever, etc.;
•relatively safe vehicles: an airplane, a large vessel, car in good driving conditions;
•complaints and risks associated with vehicles: kinetoses so-called jet-lag, thrombotic risk,
vibrations, others.
We discuss the preventive and therapeutic measures against malaria, so called traveler's diarrhea,
inﬂuenza and other diseases during pregnancy. We identify the safe for a pregnant woman vaccines: tetanus,
inﬂuenza, polio (Salk), cholera, hepatitis B. We also indicate the vaccines that for any reason shall not be applied to a pregnant woman: against smallpox (ﬁrst application), rubella, yellow fever and polio (oral).
We propose a range of advices to pregnant women related to a preparation for a long trip.
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Живеем във време, когато дългите пътувания стават все по-обичайно занимание за българите, особено за сънародниците ни в репродуктивна възраст. По данни на Националния статистически институт[1] през 2009 година в чужбина
са пътували 119,238 души на възраст между 15
и 44 години. Задграничните пътешественици на
възраст 45 и повече години са били значително
по-малко – едва 63,125 души. Същото съотношение между двете възрастови групи (почти 2:1 в
полза на хората под 45 години) е установено за
пътуванията в страната: 1,057,664 пътуващи между 15 и 44 години срещу 564,158 пътуващи на 45
и повече години.
По данни от последното преброяване на населението в България[2] хората на възраст между
15 и 44 години са 3,068,902 души, а хората на 45
и повече години – 3,403,526 души. Лесно можем
да изчислим, че в първата възрастова група относителният дял на пътуващите е към 38%, а във
втората – към 18%.
И така, тридесет и осем процента от българите и българките в репродуктивна възраст предприемат веднъж годишно по-кратки или по-дълги
пътувания. За съжаление не разполагаме с данни
колко от жените в тази кохорта са бременни, но
затова пък е ясно, че почти всички бременни жени
попадат именно в тази кохорта. Част от тях, вероятно, усещат в себе си толкова мощен импулс
да предприемат пътуване, че за нищо на света не
биха се допитали до някого дали това е опасно
за бремеността им. Без друго съществуват и такива, които са склонни към повече предпазливост
и преди да резервират полет и хотел ще потърсят
съвет – от интернет, от приятели, от роднини или
(в краен случай) от медицинско лице.
Горенаписаното ни дава някакво основание
да твърдим, че медицинските лица в България
трябва да са подготвени да отговарят на въпроси,
свързани с предприемането на дълги пътувания
от бременни жени. Доколкото отговорите на подобни въпроси целят превенция на усложненията на бременността, такава подготовка е особено
належаща за медицински лица, които професионално се занимават с превантивна медицина.
И така, първият въпрос от страна на бременната жена обикновено е:
– Мога ли да пътувам?
Отговор: Защо не?
Подчертаваме, че това не е дефинитивен
положителен отговор, не е и отрицателен. Формулираният по този начин отговор предполага, че
бременната може да пътува, стига да са налице
известни условия. Най-лесно установимо и найважно от тези условия е срокът на бременността.
Нито твърде ранната, нито твърде напредналата
бременност са подходящи за предприемане на
дълго пътуване. Пътешествията са относително
най-безопасни за бременни от 16-та до 28-ма гестационна седмица и тази относителна безопасност се обяснява със следните аргументи:
Преди 16-та гестационна седмица далечните пътувания следва да се избягват, защото:

1.Бременността не винаги е разпозната с
достатъчна категоричност.
2.Бременността не винаги се проследява в
системата за специализирана извънболнична помощ според изискванията на медицинския стандарт[3] и поради това тя рядко бива прогнозирана, т.е. лекарят все още не е наясно дали се касае
за бременност с обичаен риск или за бременност
с повишен риск.
3.Бременната често страда от повече или
по-малко интензивни повръщания.
4.Рискът от спонтанен аборт е висок (близо три четвърти от спонтанните аборти настъпват
преди 9-та гестационна седмица, а голяма част
от останалата четвърт – между 9-та и 14-та гестационна седмица).
Ако прогнозата на дадена бременност е
„обичаен риск“ жената може да предприеме пътуване след навършване на 16 седмици. Ако прогнозата е „повишен риск“ пътуванията следва да
бъдат отлагани до момента, в който жената се е
освободила от бременността си.
След 28-та гестационна седмица далечните
пътувания отново следва да се избягват, защото
на преден план излизат редица усложнения на
бременността, най-съществено от които е преждевременното раждане. Разбира се, нормалното
(своевременно) раждане също настъпва по това
време, например в 38-та гестационна седмица.
Предходният въпрос често бива последван
от въпроса:
– Какво превозно средство да предпочета?
Ако си направим труда да разберем кои механични въздействия са вредни за бременността
и кои – не чак толкова, няма да ни е трудно да
дадем верен отговор.
Не ще и дума, еднократното механично въздействие може да се окаже вредно, дори фатално за една бременност, но само когато е твърде
силно (например, удар от волан при пътно-транспортно произшествие) и когато е насочено към
особено чувствително място (за да си послужим
със същия пример – воланът удря онази част на
корема, където се проектира залавното място на
плацентата). Рязък и силен удар в областта на
залавното място на плацентата може да причини
отлепянето й – abruptio placentae – с последваща
вътреутробна смърт на плода. Инак матката не е
особено чувствителна на еднократни механични
въздействия върху тялото на бременната жена.
Много по-вредни за бременността са механични въздействия със слаба интензивност,
но многократно повторени във времето. Типичен
пример за такива въздействия са механичните
вибрации. Изложена достатъчно дълго време на
вибрации, бременната матка рискува да претърпи промени, които водят до отключване на родова
дейност с всички произтичащи от това рискове за
аборт или преждевременно раждане.
Оттук можем да направим изводи за безопасни и опасни за бременността превозни средства.

47

БРОЙ 1/2012

Най-безопасен е въздушният транспорт.
Той е източник на най-малко вибрации за единица
пропътувано разстояние. Височината на полета
на презокеанските самолети предполага повишен
радиационен фон, но дозата на тази допълнителна радиация е минимална, далеч под пределно
допустимите норми. Дългите полети не са лишени
от рискове, но информираният човек може да им
противодейства достатъчно ефективно. Основните рискове се дължат на обездвижване (склонност
към тромботични усложнения), дехидратация, лекостепенна хипоксия (ниско парциално налягане
на кислорода) и т.нар. jet-lag – промени в нервно-хуморалната регулация на физиологичните
процеси вследствие бързото преминаване през
няколко часови пояса. Противодействието на тези
рискове е еднотипно. По-долу привеждаме осем
съвета за справяне с неблагоприятните последици от jet-lag, които са валидни и за преодоляване
на последиците от обездвижване, дехидратация и
лекостепенна хипоксия.
1.Избягвайте преумората преди заминаване!
2.Предпочитайте полетите в източна посока!
3.Предпочитайте дневните полети!
4.Пийте повече вода!
5.Ползвайте аксесоари за по-лесно заспиване в самолета (превръзка за очи, запушалки за
уши)!
6.Създайте си условия за раздвижване!
7.На междинните кацания взимайте душ
или се обтривайте с хладка вода!
8.Избягвайте прием на лекарства, вкл. мелатонин и особено приспивателни!
Важно е да се знае, че летателният персонал не е обучен за справяне с акушерска спешност, включително с раждане. Поради това повечето авиокомпании отказват резервация на жени
с бременност след 36-та седмица, а по отношение на обратен полет изискват той да е датиран
или преди навършване на 36 гестационни седмици, или след датата, определена като термин на
раждането.
На второ място по безопасност е водният
транспорт. Не става дума за „адреналиново“ плаване с малки спортни или туристически яхти, а за
спокойно пътуване с големи речни или океански
лайнери. Основен риск тук е морската болест,
която понякога се проявява и при наглед съвсем
тих водоем и стабилен плавателен съд. Ето някои
средства за борба с морската болест:
1.Т. нар. sea-bands (“морски ленти”), представляващи акупресурни ленти, монтирани на
китките на ръцете.
2.Очила с едно непрозрачно стъкло – допуска се, че морската болест е свързана със стереоскопичното виждане и когато гледаме само с
едно око тя не се проявява или се проявява много по-слабо. Съществува хипотеза, че именно по
тази причина едновремешните пирати масово са
носели превръзка на едното око.
3.Антихистаминови
средства
като
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Doxylamine (Decapryn, Mereprine) с или без добавка на витамин В6 (Pyridoxine) или антиеметици
като Thiethylperazine (Torecan).
4.Средства от народната медицина, като
напр. джинджифил.
Автомобилният транспорт също е напълно приемлив за придвижване на бременни жени,
при условие, че както превозното средство, така
и пътищата отговарят на съвременните критерии
за безопасност и комфорт. Тук основни рискове са обездвижването (подобно на въздушния
транспорт) и травматизмът от пътно-транспортни
произшествия. За превенция на вредните последствия от обездвижването се препоръчва дневните
маршрути да бъдат кратки (не повече от 5-6 часа)
и пътуването да се прекъсва от почивки, по време
на които бременната да се раздвижва. В превенцията на травматизма водеща роля имат предпазните колани. Бременната в никакъв случай не
трябва да ги игнорира под предлог, че коремът й
е твърде голям. Предпазният колан се поставя задължително. Хоризонталната му част опасва тялото под издадената част на корема, а кòсата му
част се вмества между двете гърди.
Превозни средства, които традиционно не
се препоръчват на бременни жени са железопътният транспорт (заради вибрациите – но този
недостатък сякаш все повече се преодолява от
съвременните високоскоростни влакове) и двуколесните превозни средства (велосипеди, мотоциклети).
Два други, свързани помежду си въпроса,
които можем да чуем от бременните жени са:
– Как да се забавлявам? Мога ли да спортувам?
Честният отговор на първия от тези въпроси е: „Забавлявайте се както ви е приятно, но избягвайте ексцесиите“. Бременната жена може да
си позволи почти всяко забавление, стига да не
натоварва организма си с прегряване, преохлаждане, преумора, безсъние, дехидратация и ексцесивен секс. Бабешкият съвет „Бременната жена
не бива да почива на море“ е лишен от всякакво
основание. Безброй бременни по света живеят на
морския бряг без това да носи какъвто и да било
допълнителен риск за състоянието им.
По отношение на спорта са валидни съветите за ненатоварване (предпазване от прегряване, преохлаждане и преумора). От първостепенна
важност е да не забравяме да споменем за опасностите, свързани с вибрации. Не са малко спортовете, които генерират вибрационна среда и те
трябва да отпаднат от вниманието на бременните
жени. Към тези спортове спадат алпийски ски, тенис, джогинг, мотоциклетизъм, езда, джет, АТМ и
други. Най-препоръчителни спортове за бременни остават плуването и трекингът, и двата спорта
в умерено темпо.
Стигаме до още един важен въпрос, задаван от бременните кандидатки за пътешествия:
– Рисковано ли е да пътувам до ... ?
(Следва име на държава, град, местност).
Естествено, пътуването до труднодостъпни
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държави и местности, както и до зони на военен
конфликт или хуманитарно бедствие е рисковано
– и за бременни, и за небременни жени, а също
така за мъже. Всеки преценява рисковете, които
поема, но бременната жена по презумпция прави
преценка на риска от името на още един индивид,
който не е в състояние да вземе самостоятелно
решение: нероденото дете в утробата й. Това
пренася на съвсем друга плоскост нейната отговорност на decision-maker. Наше задължение е да
се уверим, че всяка конкретна бременна напълно
осъзнава тази огромна отговорност, но не можем
да настояваме жената непременно да се съобрази със съветите ни. Тя е свободен човек.
По-различно стоят нещата със съветите,
които даваме по отношение пътуване в области с
ендемични заболявания. В тази сфера на рискове
бременната жена обикновено възприема себе си
като напълно зависима от медицинските препоръки.
Най-често се налага да дадем препоръка за
безопасността на две дестинации: области с ендемична малария и области с ендемична жълта
треска.
Бременната жена по принцип трябва да избягва пътуване в области с ендемична малария.
Тази препоръка е особено императивна за области, където преобладават плазмодии, резистентни на Chloroquine (зона IV по СЗО). Ако все пак
бременната избере да пътува в област с ендемична малария, наш дълг е да й разкажем на максимално достъпен език за пътя на разпространение на заболяването, за неговата превенция и лечение. Следват някои данни, чието познаване от
страна на бременната жена ни се струва уместно.
1.Разпознаването на т.нар. „маларични комари“ е възможно и от неспециалист. Комарите
Anopheles в кацнало състояние поддържат тялото си успоредно на повърхността, където са кацнали, докато тялото на комарите Culex застава
под ъгъл спрямо тази повърхност. Anopheles пренасят причинителя на маларията, а също така на
жълтата треска. Culex не пренасят малария, но
това не ги прави безопасни за човека, защото те
пренасят причинителя на жълтата треска.
2.Първичната профилактика срещу малария се състои в използване на репеленти и противокомарни мрежи. Засега не е разработена достатъчно ефективна и безопасна противомаларична
ваксина.
3.Вторичната профилактика срещу малария се състои в перорален прием на медикаменти. Тя не се ограничава във времето на престой в
ендемична област. Профилактиката започва една
седмица преди отпътуване, поддържа се без прекъсване по време на престоя и продължава четири седмици след завръщането.
4.Класическата вторична профилактика
срещу малария се състои в перорален прием на
Chloroquine по 1 табл. дневно, всеки ден.
5.За вторична профилактика на маларията
може да се използва и Meﬂoquine (Lariam) по 1
табл. седмично. Забележка: Седмичният прием е

далеч по-удобен от ежедневния, но приложението
на Meﬂoquine може да доведе до неприятни странични явления като упорито безсъние, нарушения
в концентрацията, в настроението и др.
6.В зона IV вторичната профилактика срещу
малария през първите три месеца на бременността се състои в перорален прием на Chloroquine и
Proguanil (Paludrine) по 1 табл. дневно. След третия месец на бременността може да се използва
Meﬂoquine (Lariam) по 1 табл. седмично. В сила е
забележката, направена по-горе (вж. предходната
точка).
7.Забременяване по време на противомаларична профилактика не налага прекъсване на
бременността.
8.За лечение на маларията най-често се използва Chloroquine по схема.
9.В зона IV за лечение на маларията се използва добрият стар хинин – перорално и/или интравенозно.
По отношение на жълтата треска следва
да сме категорични – пътуване в засегнати области е допустимо само ако през последните десет
години жената е била ваксинирана срещу жълта
треска. Подчертаваме е била ваксинирана, а не
подлежи на ваксинация. Ваксината срещу жълта
треска спада към ваксините, абсолютно противопоказани по време на бременност (вж. по-нататък).
Тук му е мястото да споменем за още поне
две заболявания, които могат да се проявят по
време на път и да компрометират очакваните от
пътешествието положителни емоции.
Така наречената „диария на пътешествениците“ (състоянието се обозначава и с други названия, но смисълът е един и същ) засяга до 90%
от пътуващите на дълги разстояния. Етиологията на този пренеприятен ентероколит най-често
е бактериална, но няма място за антибиотична
профилактика. Оплакванията се повлияват добре
от антиперисталтични средства като Loperamid
(Imodium) и подобни. Уместно е и приложение на
пробиотици (кисело мляко, по възможност с жива
закваска).
Грипът и грипоподобните заболявания сами
по себе си са достатъчно нежелателен спътник на
пътешественика, но напоследък към всички причинени от тях неудобства се прибавя и страхът
от т.нар. „свински грип“, причинен от вирусен щам
A[H1N1]. Жените трябва да знаят, че бременността не контраиндицира противогрипна ваксинация.
От препаратите за лечение на грип и Oseltamivir
(Tamiﬂu), и Zanamivir (Relenza) са разрешени за
употреба по време на бременност. За лечение на
бременни жени мнозина предпочитат Tamiﬂu пред
Relenza поради не напълно потвърдени данни,
че освен лечебния си ефект Oseltamivir оказва и
превантивно въздействие върху вътреутробното
предаване на вируса от майката на плода („вертикално предаване” на инфекцията).
От страна на бременната, насочила поглед
към по-отдалечена дестинация, трябва да очакваме логичния въпрос:
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– Мога ли да се ваксинирам срещу ... ?
(Следва име на инфекциозно заболяване или няколко такива).
Без риск за бременни жени са ваксинациите
срещу тетанус, грип, полиомиелит (инактивирана
ваксина на Salk за парентерално приложение),
холера и хепатит В.
По изключение по време на бременност
се прилагат ваксините срещу коклюш, дифтерия,
бяс, туберкулоза (BCG), менингококи А и В, пневмококи и тиф-паратиф. За нито една от изброените ваксини няма данни, че е тератогенна.
За бременни жени, при които не се предвижда прекъсване на бременността съществуват
абсолютни противопоказания за приложение на
живи ваксини. Те носят неприемлив риск от увреждане на плода. Става дума за ваксините срещу вариола (първа игла), рубеола, жълта треска и
полиомиелитна ваксина за перорален прием.
Завършваме този текст с няколко препоръки, които медицинското лице, занимаващо се
с превантивна медицина следва да отправи към
бременните кандидатки за далечно пътуване.
Тези препоръки целят минимизиране на рисковете, присъщи на далечните пътувания.
1.Преди заминаване се подложете на цялостен медицински преглед и направете препоръчаните лабораторни изследвания! Обсъдете
резултатите с акушера си!
2.Запишете адреси и телефони на акушерски заведения в крайната си дестинация!
3.Носете със себе си цялата акушерска документация, с която разполагате!
4.Носете и малък резерв от най-необходимите лекарства!
5.Когато пътуването е в чужда страна
•Носете превод на акушерската си документация!
•Поинтересувайте се за качеството на храната и питейната вода в съответната страна!
•Проверете дали се нуждаете от допълнителна здравна осигуровка!
•Проверете какви ваксинации са необходими за съответната страна!
БИБЛИОГРАФИЯ:
1.
2.
3.
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БОЛЕСТИТЕ НЯМАТ НУЖДА ОТ ПАСПОРТ
ПЪТУВАЙ БЕЗОПАСНО СЪС SANOFI
PASTEUR
Жекова П., Сл. Джамбазов –
Санофи Пастьор България

РЕЗЮМЕ

Sanoﬁ Pasteur e световен лидер в производството на ваксини с над 100 годишна история. Всяка година Sanoﬁ pasteur осигурява над 1,6 млрд. дози ваксини за над 500 млн. души
по целия свят. През последните 15 години броят на лицата, които пътуват зад граница,
непрекъснато нараства. Най-често избираната дестинация е Азия, следвана от Африка и
Близкия изток. Нараства интересът към развиващите се тропически държави, рисковите
дестинации, вкл. екстремни пътувания, пътувания, които включват множество маршрути
и голяма продължителност, в територии с екзотична култура и обичаи. Освен това се
увеличава и броят на военните контингенти и хуманитарните мисии.
Около 1/3 от хората, които пътуват, са над 50 годишна възраст. Около 2 млн деца по
света пътуват всяка година. Причините за здравословните проблеми произтичат от рисковете, на които се излагат пътуващите. Диарията при пътуващите е причина за около
0.5 млн смъртни случаи годишно. Хепатит А и коремният тиф са причина за около 0.8 млн
смъртни случаи годишно. Също като диарията при пътуващите, хепатит А и коремния
тиф са ваксинопредотвратими заболявания.
Препоръката и приложението на ваксини срещу чести инфекциозни заболявания в
развиващите се страни, като Dukoral, Typhim Vi, Avaxim 160 и др. могат да направят пътуванията и престоя зад граница по-безопасни.
Ключови думи: ваксини, ваксини за пътуващи, диария, хепатит А, коремен тиф
Адрес за кореспонденция: Жекова

П., София 1303, офис сграда Soﬁa Tower,
бул.“Александър Стамболийски“ 103,ет.8,тел:+359(0)2 980 04 35,980 0833, 981 07 22;
e-mail:petranka.Zhekova@sanoﬁpasteur.com
DISEASES DO NOT NEED VISAS-TRAVEL SAFELY WITH SANOFI PASTEUR
Jekova P.,Sl. Djambazov- Sanoﬁ Pasteur
Summary:

Sanoﬁ Pasteur has a 100 years history of vaccines manufacturing. As a world leader sanoﬁ pasteur
supplies more than 1.6 bln doses of vaccines for more than 500 mln people annually all over the globe. For the
last 15 years the number of people, who travel abroad, has been constantly increasing. People travel mainly
to Asia, Africa and Middle East. People are more and more interested in travelling to the tropical developing countries, high-risk destinations, extreme adventures, incl. lengthy routes crossing territories with exotic
culture and habits. On top of that we face increasing number of military forces andf humanitarian missions
travelling abroad.
Around 1/3 of the people, who travel, are above 50 years of age. Approximately 2 million children travel
every year around the world. All the travel health issues result from the risks that are taken from the travellers.
Travellers' diarrhoea causes 0.5 mln death cases per year. Hepatitis A and typhoid cause 0.8 mln death cases
per year. All of them are vaccine preventable diseases.
The recommendation and the immunization with vaccines against frequent infectious diseases in the
developing countries, like Dukoral, Typhim, Avaxim, etc. can make the journeys safer.

Key words: vaccines, travel vaccines, diarrhoea, typhoid, hepatitis A
Address for correspondence: Jekova P, Soﬁa 1303, Soﬁa Tower, 103,“Aleksandur Stamboliiski“,tel:+359(0)2

980 04 35,980 0833, 981 07 22;e-mail:petranka.Zhekova@sanoﬁpasteur.com
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Sanoﬁ Pasteur e световен лидер в производството на ваксини с над 100 годишна история.
Всяка година Sanoﬁ pasteur осигурява над 1,6
млрд. дози ваксини за над 500 млн. души по целия свят. Sanoﬁ pasteur разполага с най-широката
гама от ваксини в областта на медицината за пътуващи. Ваксините на Sanoﬁ Pasteur предпазват
пътуващите от редица заболявания като хепатит
А, коремен, тиф, холера и диария на пътуващите,
жълта треска, менигококови инфекции, бяс, полиомиелит, японски енцефалит. В областта на изследването и развитието на нови ваксини се очаква в най-скоро време Sanoﬁ Pasteur да осигури и
първата в света ваксина срещу денга.
Препоръката и приложението на ваксини
срещу чести инфекциозни заболявания в развиващите се страни, като Dukoral, Typhim Vi, Avaxim
160 и др. могат да направят пътуванията и престоя зад граница по-безопасни.
През последните 15 години броят на лицата, които пътуват зад граница, непрекъснато нараства. Най-често избираната дестинация е Азия,
следвана от Африка и Близкия изток.
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Тенденции
Прогнозите са за нарастване на броя на
пътуващите със средно 5,4% всяка година. Освен
това се наблюдава и прогнозира ръст сред населението на развиващите се страни в периода
2011-2020 г. Нараства интересът към развиващите се тропически държави, рисковите дестинации, вкл. екстремни пътувания, пътувания, които
включват множество маршрути и голяма продължителност, в територии с екзотична култура и обичаи. Освен това се увеличава и броят на военните
контингенти и хуманитарните мисии.
Кой пътува?
Около 1/3 от хората, които пътуват, са над
50 годишна възраст. Около 2 млн деца по света
пътуват всяка година. Все по-често пътуват бременни жени, хора със здравословни проблеми и
хронични заболявания. Все по-често много хора
пътуват с цел медицински туризъм.
Опасностите при пътуване[1].
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Причините за здравословните проблеми
произтичат от рисковете, на които се излагат пътуващите – риск от прием на заразена храна и
вода, особено от улични сергии и ”съмнителни”
ресторанти, когато мият зъбите си с вода от чешмата или използват лед за разхлаждане на напитките си. Установено е, че много от пътуващите допускат грешки при престоя си в първите 72 часа:
- 95% от пътуващите пренебрегват правилата за безопасна консумация на храни и напитки
- 75% от пътуващите в развиващите се страни са били болни или са приемали медикаменти
Диария на пътуващите
Диарията на пътуващите засяга средно
50% от пътуващите в развиващите се страни,
като 60-80% от случаите са причинени от бактерии - Еcherichia coli и Vibrio cholerae. От бактериалните заболявания 50-80% са причинени от
ентеротоксикогенна Еcherichia coli – ЕТЕС. ЕTEC
е най-честата причина за диария на пътуващите
– засяга всеки 3-ма от 10 пътуващи.
Високорисковите дестинации са Африка, Близкия изток, Азия и Латинска Америка[2].

6%

3%

Диарията при пътуващите е причина за около 0.5 млн смъртни случаи годишно. Тя възниква
обикновено през първата седмица от пътуването
и продължава 3-5 дни. Около 1/3 от хората прекарват на легло поне един ден, а 3% имат дълготрайни гастроинтестинални проблеми, а един
на 100 постъпват в болница. Поради диария на
пътуващите 40% променят дневната си активност
или плановете за деня.

Карта на рисковите зони за ЕТЕС
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Как да се предпазим от диарията при пътуващи?
Dukoral
Осигурява профилактика на ЕTEC и холера
при пътуващи. Срещу холера защитата е в рамките на 6 месеца след ваксинация и в 85% от случаите. Срещу диария причинена от ЕТЕС защитата
е в рамките на 3 месеца след ваксинация и в до
73% от случаите. Причината за кръстосания имунитет на ваксината са структурни, функционални
и имунологични сходства в токсините.
Dukoral осигурява бърза защита в рамките
на една седмица след първичната имунизация.
Освен това е лесен и достъпен начин за ваксинация - р.о разтворима ваксина[3].
Хепатит А и Коремен тиф
Също като диарията при пътуващите, хепатит А и коремния тиф са ваксинопредотвратими
заболявания. Механизмът на предаване е също
сходен – предимно чрез храна и вода. Симптомите продължават няколко седмици и могат да доведат до сериозни усложнения, вкл. смърт. Над
125 са държавите, в които рискът от заразяване с
хепатит А и коремен тиф е съизмерим.
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Хепатит А и коремният тиф са причина за
около 0.8 млн смъртни случаи годишно.
Общи рискови фактори за хепатит А и
коремен тиф
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Хепатит А
Оказва се, че 60 % от хепатитите при пътуващи са тип А. Локалните взривове в развитите
страни, често са резултат от внасяне на заболяването в съответната държава от завръщащи се
пътници. При децата често протича асимптомно с

Карта на рисковите зони за Хепатит А и коремен тиф
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продължително излъчване на вируса в продължение на 3-6 седмици. Протичането при възрастни
обаче е характерно. Често заболелият подлежи
на хоспитализация. Рискът от смърт нараства с
възрастта и е възможен летален изход при 4-5
души\1000 случаи. Във възрастта 14-39 години,
смъртността е около 0.5%, при над 40 години –
2.1%.
Коремен тиф
Пътуващи се заразяват с коремен тиф дори
при кратки визити в ендемични държави. Около 1
на 10 от нелекуваните пациенти могат да отделят
S. typhi за период до 3 месеца. До 5% от пациентите могат да са хронични носители и да отделят
S. typhi в продължение на няколко години след изчезване на симптомите. Доказана е лекарствена
резистентност на причинителя.

Заболяемост от коремен тиф

Ваксинацията срещу хепатит А и коремен
тиф е препоръчителна за пътуващите:
- СЗО препоръчва ваксинация срещу коремен тиф за лица, пътуващи във високо рискови
области
- ACIP препоръчва ваксинация срещу хепатит А на всички възприемчиви лица, пътуващи в
страни с висок или умерен риск
Избор за контрол на хепатит А
Аvaxim 160[3].
•Имунизационна схема
- Първична имунизация: една доза
- Реимунизация: 6 до 36 месеца след първата доза
•Време за изграждане на имунитет след
първата доза
- Близо 96 % от лицата имат серопротективни антитела още на 7-ия ден
•Минимум 10 годишен имунитет след втората доза
Избор за контрол на коремния тиф
Typhim Vi[3].
•Имунизационна схема
- Първична имунизация: една доза
- Реимунизация: една доза на всеки три години
•Време за изграждане на имунитет след
първата доза
- Над 95% от лицата имат серопротективни
антитела 2 седмици след ваксинацията
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СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА НА
ТУБЕРКУЛОЗАТА И МЕТОДИ НА
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО МАРКИРАНЕ
Кантарджиев Т., Ст. Панайотов, Ел. Бачийска, НЦЗПБ - София

РЕЗЮМЕ

Представени са възможностите на НРЛ по туберкулоза и НРЛ по молекулярна микробиология към Националния център по заразни и паразитни болести в съвременната
микробиологична диагностика на туберкулозата. Посочени са основните – класически методи, както и нови, неконвенционални методи в култивирането на M.tuberculosis. Изтъква
се голямото диагностично значение на методите за епидемиологично маркиране на туберкулозните щамове.
Ключови думи: туберкулоза, Bactec MGIT 960 System, PCR, генотипиране, RFLP, сполиготипиране, AFLP
Адрес за кореспонденция: Т. Кантарджиев, Националния център по заразни и паразитни болести,
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CONTEMPORARY TUBERCULOSIS DIAGNOSIS AND EPIDEMIOLOGYCAL MAPPING METODS
Kantardjiev. T.,S. Panayоtov, E. Bachiiska-NCPID-Soﬁa
Summary:
The National Center of Contagious and Parasitic Disease referent tuberculosis laboratory and referent
laboratory of molecular microbiology capabilities for contemporary microbiological diagnosis of tuberculosis
are presented. The basic classical methods are shown as well as new unconventional methods for M. tuberculosis cultivation. The diagnostic importance of tuberculosis strains epidemiological mapping.

Key words: tuberculosis, Bactec MGIT 960 System, PCR, genetic typing, RFLP, spoligotyping, AFLP
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Въведение:
Туберкулозата продължава да бъде един от
най-значимите проблеми за здравеопазването в
световен мащаб. В Европейския регион, по данни
на СЗО са разграничени 3 групи страни по отношение на заболеваемостта в 51 страни.
I група – заболеваемост над 80 / 100 000
население – 16 страни
II група – заболеваемост м/у 12 и 80 /100
000 население – 11 страни
III група – заболеваемост до 10 / 100 000
население – 24 страни.
По данни на МЗ - Национална Програма за
Контрол на Туберкулозата в РБ за периода 2004
- 2006 год.- през 1998 г. заболеваемостта в РБ е
достигнала най-високото си ниво - 50/100 000 население. Наблюдава се тенденция за стабилизиране на заболеваемостта – 42,4 и 41,5 / 100 000

56

население за 2004 и 2005 г. Независимо от тази
тенденция, заболеваемостта у нас продължава
да се задържа около 4 пъти по-висока от страните
на ЕС – 11,5/100 000 население.
Обсъждане:
Лабораторната мрежа в РБ за микробиологична диагностика на туберкулозата е структурирана на 3 нива със следните задължения:
I ниво-неспециализирани лаборатории
(периферни, в звената за първична мед.помощ,
в лаборатории от смесен тип, частни центрове,
ДКЦ, МБАЛ и др.):
-приготвяне на препарати по Ziehl–Neelsen,
наблюдение, интерпретация
II ниво-специализирани лаборатории
(ПФД, СББАЛ, УМБАЛ, МБАЛ):
-Директна микроскопия и флуоресцентна

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

микроскопия;
-Култивиране и видова идентификация;
-Определяне на лекарствената устойчивост;
-Контрол и оценка на работата на I ниво.
III ниво-НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ – освен дейностите на II-ро ниво се извъшват още:
-Определяне на лекарствената чувствителност (I ред вкл. т. нар.”high level” концентрации и II
ред туберкулостатици);
-Съхранение на щамове M. tuberculosis;
-Обучение на персонал от II-ро ниво;
-Външен контрол: контрол и оценка на качеството на работа в страната
-Епидемиологичен надзор над лекарствената устойчивост, полилекарствена резистентност.
Какви са възможностите на НРЛ по туберкулоза и НРЛ по молекулярна микробиология
към НЦЗПБ в съвременната микробиологична
диагностика на туберкулозата:
1. Директна микроскопия: оцветяване по
Ziehl–Neelsen, оцветяване по Kinyoun, флуоресцентна микроскопия
2. Културелна диагностика: конвенционална и неконвенционална с напълно автоматизираната система Bactec MGIT 960 System от ново
поколение с нерадиометрична детекция на микобактериите. Модерен флуоресциращ кислороден
сензор е вграден в силикон на дъното на всяка
MGIT епруветка (Mycobacteria Growth Indicator
Tube), като метаболитно активните микобактерии
консумират кислород и това позволява да бъде
наблюдавана флуоресценция с помощта на UV
лъчи. Всичко това се осъществява в кoмпактната
апаратура Bactec MGIT 960 System. Освен култивиране на микобактерии с нея се определя и лекарствената чувствителност на M. tuberculosis с
бърз резултат на антибиограмата – от 4 до 13 дни,
с непрекъснато 24 часово мониториране на пробите, с Epi-center с машинно документиране на резултатите, както и тяхното графично представяне.
3. Видова идентификация: биохимична и
генетична (INNO-LiPA MYCOBACTERIA v2)
4. PCR диагностика. Методи за епидемиологично маркиране на щамове M. tuberculosis :
RFLP, сполиготипиране, AFLP.
Програмите за контрол на туберкулозата
на СЗО, CDC на САЩ и новосъздаденият Европейски CDC център със седалище в Стокхолм,
Швеция задължават всяка страна да разработи
Програма за контрол на туберкулозата, която да
включва генотипиране на изолирани щамове на M.
tuberculosis по стандартни методики и да извършва съхранение и обмен на резултатите. СЗО препоръчва страните с ниска честота на заболеваемост от туберкулоза да типират всички новоизолирани щамове на M. tuberculosis, докато страните с
висока честота на заболеваемост (България и др.)
да типират резистентните и задължително MDR
щамовете [1,3,4]
Генотипирането има за цел да решава
следните практически задачи:
- Tрансмисия на щам от един пациент на друг;
- Доказване на реинфекция при пациент;

- Лабораторна контаминация на клинични
материали;
- Идентифициране на доминантен геотип на
M. tuberculosis за определен географски район;
- Разработване на нови ваксини на базата
на доминиращ геотип за определен географски
район , напр. за генотип “Пекин” за Азия;
- Идентифициране на щамове с по-висока
патогенност и трансмисивност.
Други приложения на техниките за типиране [8,9] :
- Идентифициране на вътрешно - лабораторно контаминиране. При еднократно положителна посявка и липса на клинични данни за туберкулоза е наложително генотипирането на изолираният щам и сравняването му с базата данни.
Често генотипът е на щам, изолиран от пациент,
чиято проба е била обработвана в същия ден или
седмица. Процентът на фалшиво положителни
посявки вероятно е по-висок, отколкото се предполага. Така например, в Холандия за период от 7
години и на база на 8 889 положителни култури е
доказано, че 2,4 % са били фалшивоположителни.
- Генотипирането е незаменима техника за
идентификация на видовете от комплекса на M.
tuberculosis. С помощта на генотипирането са открити и идентифицирани някои нови видове, принадлежащи към този комплекс – M. microti (1937г.,
известни са само 9 случая на туберкулоза при човека), M. canettii (1997г.), M.africanum, M. capre, M.
bovis, BCG и съвсем наскоро (2003г.) M. pinnipedii,
изолиран от китове в Аржентина. Фенотипно и биохимично тези видове са трудно доказуеми.
- Приложение на генотипирането за изясняване популационна структура на M. tuberculosis
генотип “Пекин” е един от най-разпространените
в света. Той е изолиран в Азия, Естония, Русия и
други страни. Счита се, че той е с по-висока вирулентност. Генотип W, причинил голям взрив от
мултирезистентна туберкулоза през 90-те години
в Северна Америка се счита за еволюционен клон
на генотип “Пекин”. В България не е известно да е
изолиран щам от този генотип.
Рестриктазен фрагментен анализ (RFLP):
Най-широко прилаган метод за генетично типиране на M. tuberculosis е рестриктазният фрагментен
анализ (RFLP) на инсерционният елемент IS6110.
Този елемент присъства от 0 до 25 копия и е раз-

Фиг. 1. IS6110-RFLP профили на M. tuberculosis
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лично локализиран в генома на M. tuberculosis.
Тяхното положение също варира (Фиг. 1).
Сполиготипиране (Spolygotyping - Spacer
olygonucleotide typing - spolygotyping) е метод,
чрез който се идентифицират ДНК полиморфизми в участъка от прави повтори (Direct Repeat DR region) в генома на щамове от комплекса на
M.tuberculosis. Този специфичен участък от генома на M.tuberculosis включва прави повтори от 37
нб, разделени от уникални участъци (спейсъри)
с дължина 35-41 нб. Броят прави повтори (DR) и
съответно уникални спейсъри между тях се различават при различните щамове.
Въпреки, че тази техника е подходяща за
типиране на щамове, имащи по-малко от 5 копия на IS 6110, тя е с по-слаба дискриминативна
способност сравнено с IS 6110 - RFLP техниката
по отношение на други щамове на M.tuberculosis.
Сполиготипирането е сравнително евтин, бърз и
възпроизводим метод. За целите на молекулярно-епидемиологичните изследвания има вече
изработена номенклатура и филогенетична реконструкция на 259 общи профила (сполиготипа,
клъстера). Тази филогенетична реконструкция е
на базата на анализа на повече от 40 000 щама,
произхождащи от 47 страни. Интересно е да се
отбележе, че 7 основни групи представляват 37%
от щамовете [2,5,10,11].
Около 8% от българските щамове имат
специфичен профил (генотип ST 224), който се
среща в много по-малка степен в други страни (
Турция, Иран и някой други ). По тази причина ние
предложихме този специфичен генотип да бъде
наречен “Balkan”. Обмена на данни при сполиготипирането е стандартизиран. Може да се представи в цифров вид. [6,7]
Открити сполиготипове в България
•От 200 изследвани щама на M. tuberculosis
бяха доказани 61 спилиготипа.
•Сравнителният анализ на българските сполиготипове с базата данни SpolDB4 потвърди доказването на 6 нови сполиготипа на M. tuberculosis.
•~50% от щамовете образуват 6 сходни
(клъстерни) групи: ST53 -26 щама (13.3%); ST125
– 22 (11.2%); ST34 – 18 (9.2); ST284 – 12 (6.1%);
ST47 – 11 (5.6%); ST154 – 10 (5.1%).
Амплифицирането на специфични полиморфни фрагменти ( AFLP ) – е универсален
метод за типиране на всички организми. Предимство на метода е, че се анализира целият геном
на организма, без да се налага неговото познаване. Отдела по Микробиология и лабораторията
по “Молекулярна микробиология” на НЦЗПБ са
пионери в разработването и прилагането на AFLP
техниката. В периода 2001-2005 лабораторията
самостоятелно разработи свой метод, като го апробира за типирането на повече от 800 щама от
различни видове.(Фиг. 2)

1. Обработка на тотална ДНК с рестриктази BamHI и PstI
BamHI/PstI рестриктазен фрагмент
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1. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɬɨɬɚɥɧɚ ȾɇɄ ɫ ɪɟɫɬɪɢɤɬɚɡɢ BamHI ɢ PstI
BamHI/PstI ɪɟɫɬɪɢɤɬɚɡɟɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ
5’-GATCC-----------------------------------CTGCA-3’
BamHI G-----------------------------------G PstI
2. Ʌɢɝɢɪɚɧɟ ɧɚ ɚɞɚɩɬɨɪɢɬɟ ɫ ɩɨɡɧɚɬɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬ
GAGCCTGATTGGATGGATCC--------------CTGCACGTCAGTGACACTGC
ACTAACCTACCTAGG--------------GACGTGCAGTCACTGTG
1. PCR ɚɦɩɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɨ Cy5-BamHI ɛɟɥɹɡɹɧ ɢ PstI ɩɪɚɣɦɟɪɢ
5’-CyGCCTGATTGGATGGATCCɚ
5’-GAGCCTGATTGGATGGATC------------------TGCACGTCAGTGACACTGC-3’
3’-ACTAACCTACCTAG-------------------ACGTGCAGTCACTGTG-5’
ɚGACGTGCAGTCACTGTG-5’

Фиг.2 Схема по която се извършва
AFLP анализ
Заключение:
Ползвайки съвременните методи за микробиологична диагностика на туберкулозата – културелни и генетични, НРЛ по туберкулоза и НРЛ
по молекулярна микробиология към НЦЗПБ имат
готовността да посрещнат трудностите и предизвикателствата в тази област.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА
ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ В
ДЕНТАЛНИТЕ ПРАКТИКИ
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РЕЗЮМЕ

Целта на тази статия е да даде информация за предимствата от прилагане на различните видове стерилизация, а също начините и методите за контрол. За лечебните
заведения е задължително съответствието със стандарта БДС-EN 556-1: 2003 (Стерилизация на медицински устройства).
В Европейският съюз автоклавите са разделени на няколко групи, а те са: класове N,
S, B и химиоклав, а освен тях, има и няколко вида пароклави. Всеки един от класовете отговаря на различно ниво за стерилност в зависимост от практиката, която ние развиваме, а именно: Класове N, S и B са с програми за 134˚С и 121˚С. Най-често за тези автоклави
се казва, че са с термодинамичен вакуум. Клас N е най-ниския клас автоклави. При клас N
е възможна стерилизацията на общоприетия дребен инструментариум, някои турбини и
наконечници, които се използват изключително за терапия и ортопедия. Не е възможно автоклавирането на опаковани инструменти в марли и тензух, както и на някои наконечници
и инструменти, които имат тънки отвори за физиологични разтвори, минаващи през тях.
Разликата между клас S и клас B, е че при S вакуума при започване на автоклавирането
е единичен, а при B е минимум три цикъла, с последващо запълване на камерата с пара,
която по този начин прониква навсякъде в дълбочина на заложените инструменти, марли,
текстил и други. Клас B, при наличие на програма В+, позволява автоклавирането и на инструменти за лицево-челюстна хирургия и имплантология. При всички видове автоклави
принтерът и бактерицидният филтър са екстра, а не задължително условие.
Според наредба № 39 / 26.08. 2010 г. за денталните практики е необходим подходящ стерилизатор -(малък парен стерилизатор (автоклав), клас В/S по БДС EN ISO
13060:2006).
Ключови думи: стерилизация, методи за контрол, автоклави, химиоклав, пароклави
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PREVENTION AND CONTROL OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN DENTAL PRACTICE
Galev A.1, J. Staykova2, Ch. Christov3
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- SCMEH-MMA, – RZI- Kurdjali, 3 – NAIS-2002

SUMMARY
The purpose of this publication is to give information about the beneﬁts of the use of different types of
sterilization and also the ways and methods for control. Sterilization is the process of destroying all microorganisms, including their most stable forms - spores. For hospitals mandatory is the compliance with the standard BSS-EN 556-1: 2003 (Sterilization of medical devices).
The European Union autoclaves are divided into several groups, namely: Class N, S, B, chemiclavs and
besides them, there are several steam sterilisers. Each class corresponds at a different level of sterility according to the practice that we develop, namely: Class N, S and B are the programs for 134 ˚ C and 121 ˚ C. Most
often these autoclaves are said to have thermodynamic vacuum. Class N is the lowest grade autoclaves. In
class N the sterilization of small conventional instrumentation, some turbines and handpieces used exclusively
for therapy and orthopedics is possible.
It is not possible for autoclaving instruments wrapped in gauze and cheesecloth, and some handpieces
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and instruments which have thin openings for saline solutions passing through them. The difference between
the Class S and Class B, is that for class S at the start autoclaving the vacuum cycle is single, and for class B it
is a minimum of three cycles, followed by ﬁlling the chamber with steam, which thus penetrates into the depth
of underlying instruments, gauze, textiles and others. Class B, in the presence of B + program allows autoclaving instruments for Maxillofacial Surgery and Implantology. In all types of autoclaves printer and bactericidal
ﬁlters are extra and not a mandatory requirement.
Chemiclavs are another type of sterilizers that unfortunately are not well known in our country. They
cover all the parameters of class B and are superior in parameters such as autoclaving speed, less power
consumption and others.
The choice of the autoclave depends of practice, namely what we want to develop in it. Whether if it is
just therapy and orthopedics - then choose the class N, or S or Class B - depending on how far we will go into
surgery and implantology. According to Ordinance № 39 / 26.08. 2010 dental practices need a suitable sterilizer - (small steam sterilizer (autoclave), Class B / S in BSS EN ISO 13060:2006).

Key words: sterilization, control methods, autoclaves, chemiclavs, steam sterilisers
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Целта на тази статия е да даде информация за предимствата от прилагане на различните
видове стерилизация, а също начините и методите и за контрол.
Стерилизацията е процес на унищожаване
на всички микроорганизми, включително и техните най-устойчиви форми - спорите. За лечебните
заведения е задължително съответствието със
стандарта БДС-EN 556-1: 2003 (Стерилизация на
медицински устройства). В практически смисъл
това означава, че eдно изделие е стерилно когато
е достигнато ниво на логаритмична редукция на
микроорганизмите от 10-6. Казано по друг начин,
методите и средствата за стерилизация в лечебните заведения трябва да гарантират вероятност
от наличие на неповече от 1 нестерилен обект,
на всеки 1 000 000 стерилизирани обекта. Това
се нарича още ниво на гарантирана стерилност
(sterility assurance level (SAL = 10-6) [1,3].
Стерилизацията със сух горещ въздух не се
допуска при хирургични, стоматологични и други
инструменти. Предпочитан е метода на стерилизация с гореща пара. При термостабилните
медицински изделия за многократна употреба се
предпочита стерилизацията с гореща наситена
пара по методите, стандартизирани от Европейския комитет по стандартизация (CEN, www.cen.
eu ) и възприети в Българския държавен стандарт
(БДС) [1,3].
От значение е равномерното разпределение на парата чрез вакуум. Стерилизационните
програми да съдържат най-малко една фаза на
евакуиране на въздуха от камерата с цел осигуряване на условия за равномерно разпределение
на парата. Надежден вакуум се постига единствено чрез интегрирана в автоклава вакуум-помпа.
Действието на навлизащата пара само по себе си
не може да осигури надеждно изтласкване на въздуха от камерата на автоклава[1,3].
Стерилизацията се извършва в апарати с
ръчно или автоматично управление. Парата се
произвежда в парогенератори и се прилага в спе-

циални уплътнени и изолирани от всички страни
камери (стерилизатори с автоматично управление) при различни, стандартизирани от Европейския комитет по стандартизация, режими на работа, например:
- 121°С (1.15 bar) за 20 - 30 min;
- 134°С (2.16 bar) за 10 - 15 min.
Спорите на патогенните спороносни микроорганизми се унищожават при 121°С за време на
въздействие от 5 до 15 min, а водата, използвана
за производство на гореща наситена пара (като
стерилизационна среда), следва да съответства
на стандарта EN 285 и да е с качества, еквивалентни най-малко на качествата на питейната
вода.
Чрез топлината, която се отделя при кондензация на парата, микроорганизмите се унищожават посредством коагулация на белтъците в
клетката.
Стерилизиране чрез влажна топлина (автоклавиране) трябва да е в съответствие с: БДСEN ISO 17665-1:2006. Наситената пара под налягане с температура по-висока от 100 °C е най-често използваната в денталната практика, сигурна и
екологично чиста стерилизация[5].
В Европейският съюз автоклавите са разделени на няколко групи, а те са: класове N, S,
B и химиоклав, а освен тях, има и няколко вида
пароклави.
Пароклавът е предназначен за стерилизация на определен вид дребен инструментариум
без опаковка. При него е невъзможно да се мисли за някакво подсушаване на инструментите,
тъй като след приключване на цикъла има вода в
съда, която не се изпарява докрай и влажността
е доста голяма. За жалост, на нашия пазар това
много често се премълчава от фирмите-вносителки и в повечето случаи, стоматолога остава
излъган в очакванията си, че е намерил добрия
автоклав на ниска цена, който може да му върши
всякаква работа.
Всеки един от класовете отговаря на раз-
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лично ниво за стерилност в зависимост от практиката, която ние развиваме, а именно: Класове N,
S и B са с програми за 134˚С и 121˚С. Най-често
за тези автоклави се казва, че са с термодинамичен вакуум .
Веднага възниква въпроса каква е разликата между класовете.
Клас N е най-ниския клас автоклави. При
клас N е възможна стерилизацията на общоприетия дребен инструментариум, някои турбини и
наконечници, които се използват изключително
за терапия и ортопедия. Не е възможно автоклавирането на опаковани инструменти в марли
и тензух, както и на някои наконечници и инструменти, които имат тънки отвори за физиологични
разтвори, минаващи през тях. Невъзможността
идва от това, че т.нар. термодинамичен вакуум е
понятие, което обяснява разликата между външната околна температура и температурата в съда
на автоклава, който при отваряне на определен
клапан, заложено в програмата по време на стерилизация се получава естествено движение на
въздушния поток и възможността на парата при
този поток да проникне до колкото е възможно навсякъде в заложените инструменти. Но скоростта
е твърде малка и не винаги автоклавирането при
претрупан автоклав и с по-горе изброените марли и инструменти може да се гарантира напълно.
При клас N, за това че няма подналягане (вакуум),
(който се образува от вакуум помпа и съществува
при класовете S и B), сушенето на инструментите
след завършване на цикъла се извършва чрез открехване на вратата - за да действа като сушилня.
Клас S има вакуум помпа. Вакуумната помпа в един автоклав има две предназначения по
време на цикъла. Най-важното и основното е, че
спомага за рязката промяна на движението на
парата в автоклава, което дава възможност за
сигурна стерилизация на марли и други тъкани,
както и на инструменти за хирургия, дори когато
те са увити в комплекти. При него спокойно може
да се стерилизира и хирургическо облекло.
Разликата между клас S и клас B, е че при
S вакуума при започване на автоклавирането е
единичен, а при B е минимум три цикъла (Виж ди-

Диаграма 1

62

аграма 1), с последващо запълване на камерата
с пара, която по този начин прониква навсякъде
в дълбочина на заложените инструменти, марли,
текстил и други. Клас B, при наличие на програма
В+, позволява автоклавирането и на инструменти
за лицево-челюстна хирургия и имплантология.
Химиоклавът е друг вид стерилизатор, който за съжаление не е познат в нашата страна. Той
покрива всички параметри на клас B и го превъзхожда по показания като бързина на автоклавиране, по-малък разход на енергия и други.
Изборът на автоклав е според практиката
ни, а именно това, което ние искаме да развиваме
в нея. Дали да е само терапия и ортопедия – тогава избираме клас N, или клас S или B - в зависимост от това до каква степен ние ще навлизаме в
хирургия и имплантология.
При всички видове автоклави принтерът и
бактерицидният филтър са екстра, а не задължително условие.
Бактерицидният филтър е сложен във входа на постъпващия въздух, който минава през
клапана, който пуска въздуха в съда на автоклава. Той играе роля само когато инструментите не
са опаковени в опаковъчно фолио и решаваме
да не отворим автоклава и да ги държим там напълно стерилни в рамките на 72 часа. Ако се използва опаковъчна хартия трябва да се знае, че
тя от едната страна е с платно, от което се правят
т.нар. бактерицидни филтри. Има различни видове в зависимост от плътността на тази филтърна
хартия, която от своя страна позволява запазването на стерилност на запечатаните в нея инструменти или тъкани в различно времетраене – от 72
часа до 3 месеца и повече. Ето защо на пазара
има толкова различни цени на такава опаковъчна
хартия.
Опакованото медицинско изделие се обозначава по начин, който позволява неговото
разпознаване. Освен идентификация на вида
изделие опаковката трябва да бъде обозначена
с данни за стерилизационния цикъл, респ. за метода, датата и часа (евентуално № на партида)
на стерилизация, т.е. да позволява проследяване
на конкретната партида и съответно - на извършилия стерилизацията. Освен тези данни опаковката трябва да съдържа данни за срок на годност
и изисквания за съхранение. Обозначаването не
трябва да влияе на качествата на опаковката.
При стерилизация чрез външна (за лечебното заведение) услуга изпълнителят на услугата
следва да спазва изискванията към обозначенията (етикетирането) на стандарта EN 980.
Ежедневно преди започване на работа
парните стерилизатори (автоклавите) подлежат
на вакуум-тест и тест за проникване на парата
(Bowie & Dick) или алтернативен на него тест.
Пред ръчно приготвените се предпочитат готовите за употреба валидирани тестове.
Специфични изисквания към ползването,
обработката, стерилизацията и съхранението на
инструментите в денталната практика е съгласно
следния цикъл:

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Според Наредба № 39 / 26.08. 2010 г. oбработката на денталния инструментариум трябва да се извършва в отделно помещение или в
обособено за целта място в кабинета- зона за
обработка на денталния инструментариум и е необходим подходящ стерилизатор- (малък парен
стерилизатор (автоклав), клас В/S по БДС EN ISO
13060:2006) [1,4].
В страната ни с Наредба № 42 от 12.12.2008
г. (почти две години по-рано) се определят изискванията за ветеринарните лечебни заведения
стерилизацията на различни материали да е чрез
въздействие с водна пара и под налягане[2].
От въвеждането на Наредба № 39 в сила
е изминала една година, през която кабинетите
по дентална медицина трябваше да приведат
стерилизационните мероприятия в съответствие
с изискванията. До настоящия момент обаче не
повече от 80 % от денталните практики в страната са го направили. От януари 2012 година регионалните здравни инспекции задължително ще
контролират приложението на наредбата и ще
упражняват контролните си функции, ползвайки
целия наличен правен инструментариум.

БИБЛИОГРАФИЯ:
1.
2.

3.
4.
5.

Наредба № 39 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт по профилактика и контрол на
вътреболничните инфекции
Наредба № 42 от 12 декември 2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът
и обемът на ветеринарномедицинската дейност,
която може да се извършва в тях (Обн., ДВ, бр. 1 от
06.01.2009 г.)
Стандарт БДС-EN 556-1: 2003
Стандарт БДС EN ISO 13060:2006
Стандарт БДС-EN ISO 17665-1:2006
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ФИЗИКАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ:
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
РЕХАБИЛИТАЦИОННАТА МЕДИЦИНА
Ивет Колева, Катедра „Физикална медицина, рехабилитация,
ерготерапия и спорт“, Медицински Университет– Плевен

РЕЗЮМЕ

Цел на настоящия обзор е формулиране на обща концепция относно физикалната
превенция или превенцията с физикални фактори: представяне съвременните концепции
на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“ (ФРМ) и основните принципи
на приложение на естествените и преформирани физикални фактори (движение, минерални води, топлина и студ, климат; електрически токове, магнитни полета, светлина,
ултразвук).
Представени са: дефиниция на ФТР, цели и задачи; основни видове физикални фактори с механизъм на действие, членове на мултидисциплинарния рехабилитационен екип.
Предлагаме нашето виждане относно възможното приложение на физикалните фактори в първичната, вторичната и третичната профилактика на някои социално-значими
заболявания, базиранo на скромния ни (25-годишен) клиничен опит със стационарни пациенти на Отделение по физикална терапия, рехабилитация и лечение на неврологичните
заболявания и Отделение по Кинезитерапия при Националната специализирана болница
по физикална терапия и рехабилитация – София (Овча купел), както и на Клиниката по
Физикална и рехабилитационна медицина (вкл. Отделение за болнична рехабилитация) на
Университетската болница в Плевен; а така също и с амбулаторни пациенти на някои
диагностично-консултативни и медицински центрове в София и Плевен (VІ ДКЦ, МЦ „Аква”
и МЦ „Виталис” - София; както и в ДКЦ „Плевен”).
Споделено е и лично мнение относно професионалната подготовка (теоретични знания, практически умения, компетенции) на някои категории персонал (лекари – специалисти, медицински рехабилитатори ерготерапевти), работещи в областта на рехабилитацията.
Ключови думи: Физикална превенция, физикална и рехабилитационна медицина, физикални фактори, професионална компетентност
Адрес за кореспонденция: Ивет Колева, д.м.н. Медицински Университет – Плевен; Тел. 064.886.295
E-mail: yvette@cc.bas.bg.

PHYSICAL PREVENTION: CAPACITIES OF THE REHABILITATION MEDICINE
Ivet Koleva, Department „Physical Medicine, Rehabilitation, Occupational therapy and Sports“at the Medical
University of Pleven, Bulgaria
SUMMARY:
The goal of current review is to formulate a general conception about physical prevention or prevention
with physical modalities: to present contemporaneous concepts about the specialty “Physical and Rehabilitation Medicine” and the basic principles of application of natural and pre-formed physical modalities (movement,
mineral waters, heat and cold, climate; electric currents, magnetic ﬁelds, light, ultrasound).
We present: deﬁnition of the physical therapy and rehabilitation; goals and objectives; basic physical
modalities including mechanism of action, members of the multidisciplinary rehabilitation team.
We propose our vision about possible application of physical modalities in the primary, secondary and
tertiary prevention of some socially important diseases, based on our modest clinical experience (of 25 years)
with in-patients [of the Department of Physical therapy, rehabilitation and treatment of neurological diseases
and the Department of Physiotherapy in the National Hospital of Physical Therapy and Rehabilitation – Soﬁa
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and the Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine of the University hospital - Pleven, Bulgaria] and with
out-patients [of some medical centers in Soﬁa and Pleven (VI diagnostic consultative center, Medical center
“Aqua” and Medical center “Vitalis” – Soﬁa; Diagnostic consultative center “Pleven”)].
We explain our personal opinion about professional capacities (theoretical knowledge, practical skills,
competence) of different categories of the medical and para-medical staff in the rehabilitation ﬁeld.

Key words: Physical prevention, physical and rehabilitation medicine, physical modalities,
professional competences
Address for correspondence: Ivet Koleva, D.M., Ph.D., D.M.Sc. Medical University of Pleven, Bulgaria;
Тelephon: +359.64.886-295, E-mail- yvette@cc.bas.bg
Medicus currat, Natura sanat.
Лекарят лекува, природата оздравява.
Хипократ

1.Въведение
В последните години се отбелязва катастрофално нарастване на честотата и тежестта
на някои социално-значими инвалидизиращи заболявания, които сериозно увреждат качеството
на живот на пациентите. От друга страна - оценяването на отрицателните последици от химизацията на съвременния живот и прекомерната
употреба на силни лекарства и антибиотици наложиха напоследък излизане извън класическите
граници на ортодоксалната медицина и насочване на вниманието към естествените и преформирани физикални фактори (ФФ) за въздействие
върху човешкия организъм – светлина, топлина
и студ, обикновена и минерална вода, пелоиди,
движение, магнитно поле, ултразвук, електрически ток. Създадоха се условия за разчупване на
традиционното терапевтично мислене и за осъвременяване на начините за постигане на здраве
за здравите и на по-добро качество на живот за
болните (вкл. хората с увреждания) - чрез светлолечение, термо- и криотерапия, водо и балнеолечение, пелоидотерапия, кинезиологични и мануални техники, електро и магнитотерапия, ултразвукова терапия и фонофореза, рефлексотерапия.
Това залитане „назад към природата” вероятно е
обусловено от осъзнатия факт, че в медицинската
практика големите клинични дисциплини решават
прогнозата на пациента quo ad vitae, но ФФ осигуряват неговото качество на живот.
Физикалната медицина стъпва на стабилната база на медицинските науки. Известна е
приетата от Европейския съюз на лекарите –
специалисти (Union Europeenne des Medecins
Specialistes) Европейска дефиниция на медицинското действие (European Deﬁnition of the Medical
Act, Munich, 21-22.Х.2005), която гласи: “Медицинското действие включва всички професионални
дейности, вкл. наука, преподаване, специализации и обучение, клинични и медико-технически
стъпки; насочени към промоция на здраве, превенция на заболяванията, осигуряване на диагностика и на лечебно обгрижване на пациенти,
индивиди, групи и общности. То е отговорност и
трябва да бъде упражнявано винаги от регистриран доктор по медицина / лекар – лично или под
неговата (нейната) директна супервизия и/или

прескрипция.” [35].
В контекста на това определение физикалните фактори са насочени преди всичко към промоция на здраве, превенция на заболяванията
и лечебно възстановяване на пациенти и лица с
увреждания. Физикалните методи и средства са в
състояние да осигурят по-добро качество на живот на здрави и на болни. Те могат да бъдат успешно прилагани както за здраве и красота, така и
за подпомагане медикацията и възстановяването
на пациентите – по отношение на основното заболяване, евентуалните му усложнения и наличния
функционален дефицит, а също и по отношение
на придружаващата патология и рисковите фактори. Физикалната терапия е много по-евтина, неинвазивна, лесно приложима, при налична мрежа
от отделения в системата на здравеопазването.
Поради това насочихме вниманието си към нейните възможности [4-9, 26-32].
2. Дефиниции
2.1. Физикалната медицина обединява съвкупност от науки за приложението на физикалните фактори върху човешкия организъм (в здраве
и болест) - с цел профилактика, лечение и възстановяване на здравия и болния човек [6, 10].
Физикалните фактори (ФФ) се подразделят на естествени и преформирани [2, 5, 15, 16,
17, 24, 27]. Естествените ФФ са: вода (вкл.минерални води), въздух (вкл. йони и аерозоли), топлина /респ. студ/, движение (активно и пасивно); като на тях отговарят съответните раздели
от ФРМ: Хидро /балнео/ терапия, Аеро /йоно/
терапия, Термо / крио / терапия, Кинезитерапия
(пасивна и активна, част от която е ерготерапията - ЕТ). Преформираните ФФ са: електрически
токове, магнитно поле, светлинни източници /вкл.
лазер/; като на тях отговарят респективно: Електро- и Магнитотерапия, Светлолечение, Лазертерапия (табл.1).
Физикални фактори
Естествени ФФ

Дял от физикалната медицина
Вода - обикновена

Хидротерапия , водолечение

Вода - минерална

Балнеотерапия, балнеолечение

Въздух, вкл. йони, аерозоли

Аеротерапия, аеройонотерапия

Топлина / Студ

Термотерапия / Криотерапия

Движение – активно, пасивно

Кинезитерапия /КТ/ – активна КТ,
пасивна КТ

Дейности

Ерготерапия

Преформирани ФФ Електрически ток

Електролечение, електротерапия

Електрически ток с лекарство

Електрофореза

Магнитно поле

Магнитотерапия, магнитолечение

Светлинни източници

Светлолечение, Фототерапия
Лазертерапия, лазерпунктура,
лазеракупунктура

Лазер
Ултразвук

Ултразвук – терапия, Фонофореза
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Нарастващите възможности на физикалната медицина за въздействие върху биохимичните процеси на клетката и върху механизмите на
клетъчния пермеабилитет и трофика, както и за
повлияване върху нервната възбудимост и проводимост, върху вегетативно-съдовата и общата реактивност на организма се превърнаха в предизвикателство пред нашата амбиция за създаване
и приложение на ефективни рехабилитационни
комплекси, въздействащи върху рисковите фактори на заболяванията, а така също и подобряващи
качеството на живот на пациентите, включително
инвалидизираните [6, 7, 28-31].
Основните действия на ФФ са в посока подобряване кръвоснабдяването и трофиката на
тъканите, стимулация на метаболитните патерни,
повлияване възпалението, редукция на болката,
подобряване функцията на органа / системата
(фиг.1).

ȾȿɃɋɌȼɂə ɧɚ ɎɌɊ:

При правилно съчетаване на различни ФФ
- между тях възниква ефект на синергизъм (т.е.
еднопосочност, при която се мултиплицира крайният резултат); а при неправилно съчетание - на
антагонизъм (т.е. относителна противоположност,
водеща до минимизиране на ефекта) [5, 27]. Пример за синергично взаимодействие е комбинирането на преформирани фактори с трофично
действие (електрофореза с Нивалин, електростимулация, интерференц-терапия), пелоиди (кални апликации, компреси с морско луга), масаж,
аналитични упражнения. Обратно, счита се за
нецелесъобразно едновременното приложение
на затоплящи и охлаждащи процедури (например
парафин и лед).

ȽɊɍɉɂ ɊȿɎɅȿɄɌɈɊɇɂ ȼɊɔɁɄɂ
ɊɋɉɊɋɃɉ-ȽɃɌɑɀɋȻɆɈɃ
(ɡɨɧɢ ɧɚ Mackenzie)
ɅɉɁɈɉ-ȽɃɌɑɀɋȻɆɈɃ
(ɡɨɧɢ ɧɚ Head)

ɉɨɞɨɛɪɹɜɚ ɤɪɴɜɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɬɨ
ɢ ɬɪɨɮɢɤɚɬɚ ɧɚ ɬɴɤɚɧɢɬɟ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɚ
ɦɟɬɚɛɨɥɢɬɧɢɬɟ
ɩɚɬɟɪɧɢ

ɎɌɊ

ɊɀɋɃɉɌɍȻɆɈɉ-ȽɃɌɑɀɋȻɆɈɃ
(ɡɨɧɢ ɧɚ VoglerVogler-Krauss)

ɈȻȿɁȻɈɅəȼȺɓ
ȿɎȿɄɌ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɮɭɧɤɰɢɹɬɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ

Фиг.1. Действия на физикалната терапия и рехабилитацията
Действието на ФФ е неспецифично; нормализиращо и регулиращо; то може да бъде локално, сегментно (рефлекторно) и общо [5, 27]. При
хипоактивност на процесите се проявява стимулиращият ефект (върху кръвообращение, трофика на тъканите, метаболизъм, регенерация,
нервна дейност); типичен пример в тази насока е
електростимулацията (EС). При хиперактивност
на процесите (болка, патологична нервна възбуда
и възбудимост, метаболитни процеси, хипергранулации, etc.) се използва инхибиращият ефект –
такава е физикалната аналгезия. В някои случаи
за подтискане се прилага принципът на контрастимулацията т.е. стимулация на инхибиращите
системи, както при транскутанната електроневростимулация (ТЕНС).
При приложение на ФФ се използват различни рефлекторни връзки (фиг.2): кутанно-висцерални (зони на Захарин-Head), подкожно-съединително-тъканно-висцерални (зони на LeubeDicke), проприо-висцерални (зони на Mackenzie),
моторно-висцерални (зони на Mackenzie) и периостално-висцерални (зони на Vogler-Krauss) [5, 27].
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MOTOɋɈɉ-ȽɃɌɑɀɋȻɆɈɃ
(ɡɨɧɢ ɧɚ Mackenzie)

ɋɀɏɆɀɅɍɉɋɈɃ
ȽɋɕɂɅɃ

ɊɉȿɅɉɁɈɉ ɌɕɀȿɃɈɃɍɀɆɈɉ-ɍɕɅȻɈɈɉȽɃɌɑɀɋȻɆɈɃ
(ɡɨɧɢ ɧɚ LeubeLeube-Dicke)
Dicke)

Фиг.2. Използвани групи условно-рефлекторни връзки при ФТР
2.2. Рехабилитацията (според определението на СЗО) представлява „използване на всички
средства, насочени към редуциране на степента
на нетрудоспособност и инвалидност, както и към
обучение на хората с трайна нетрудоспособност
да получат оптимална социална интеграция” [6,
27, 38]. Рехабилитацията е комплекс от съвместно
и координирано провеждани медицински, социални, педагогически и професионални мероприятия
при лица с намалена трудоспособност поради заболяване или други увреди с оглед постигане на
възможната максимална физическа, психична и
трудова годност. Основните й раздели са: медикопсихологична, трудово-професионална, социално-правна рехабилитация. Според съвременните
схващания рехабилитацията представлява функционална терапия, базирана на прецизна функционална оценка
Рехабилитацията, като основен дял на клиничната ФРМ, има важна роля в преморбидния
период; в условията на острата фаза; във възстановителната фаза (за осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоциализация); през време на хроничната
фаза (поддържане на функционалното състояние
и ограничаване на патологичните последствия)
[10]. През всички фази на възстановителния процес основни задачи са: проследяване на ефекта
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от приложеното комплексно лечение и рехабилитация с оценка на рехабилитационния потенциал;
осигуряване качество на живот на заболелите
чрез навременен, компетентен и правилен подбор на средства и методи от специализираната
медицинска практика; участие в изготвянето на
медицинската експертиза за разрешаване на професионалните и социалните проблеми на застрашените от инвалидизиране лица [5, 10].
2.3. Физикалната и рехабилитационна
медицина (ФРМ), според определението на секцията ФРМ на Европейската общност на лекарите – специалисти [Union Europeenne des Medecins
Specialistes (UEMS) – Physical and Rehabilitation
(PRM) - Section], представлява „независима медицинска специалност, насочена към промоция на
физическото и когнитивно функциониране, дейности (вкл. околна среда), участие (вкл. качество
на живот) и промяна на личностовите фактори и
факторите на околната среда [36, 38]. ФРМ е отговорна за мениджмънта на превенцията, диагностиката, лечението и рехабилитацията на хората
със здравно обусловени увреждания и коморбидност от всички възрасти.” [22, 23, 38]
2.4. Съвременни концепции в областта
на ФРМ
Био-психо-социалният модел на инвалидността обуславя насочеността на ФРМ [23, 37].
Базира се на разработената от СЗО в сътрудничество с организации на пациенти Международна
класификация на функционирането (International
Classiﬁcation of Functioning, Disability and Health
- ICF), приета от Асамблеята на СЗО през май
2001 [40]. ICF прави оценка на телесни функции
и структури, дейности и участие, като взема предвид и личностови фактори и фактори на околната
среда.
Според Бялата книга на лекарите – специалисти по ФРМ [38], специалистът по ФРМ е учител
на пациента с временна или трайна нетрудоспособност, обусловена от увреда или заболяване.
ФРМ-лекарят има обучаващи функции при рехабилитацията на пациента, особено в контекста на
новите концепции за пластичност и двигателно
обучение и преобучение.
2.5. Основна цел на ФРМ е да оптимизира
социалното участие и да подобри качеството на
живот на пациентите. Това включва подпомагане
на здравия и болния човек да достигне възможните нива и патерни на автономност и независимост, вкл. участие в професионални, социални и
почивни дейности, които са неразделна част от
неговите човешки права [6, 27, 37, 38]. Задачи на
ФРМ са: лечение на съществуваща патология;
профилактика и предпазване от възникване и развитие на заболяване; редуциране на нетрудоспособността или увреждането; превенция и лечение
на усложненията; подобряване функционирането
и активността; стимулиране на участието на пациента в различни видове дейности [6, 25, 27, 38].
2.6. Контингенти и групи за рехабилитация

Рехабилитация се извършва при лица с намалена трудоспособност поради заболяване или
други увреди. Длъжни сме да подчертаем, че в
понятието БОЛЕН (според рехабилитацията) се
включват всички лица, засегнати от заболяване,
травма или вродена аномалия [6, 36, 38], които
имат ограничено социално функциониране. Групирането на подлежащите на рехабилитация се
извършва според няколко критерия: според медицински подбор и прогноза (според лекуващия лекар); според вероятните възможности за ресоциализация; като се сформират различни ГРУПИ - по
нозология [6, 27, 36]: Заболявания и увреди на:
- Моторната система: травматични и ортопедични, болести на централната и периферната
нервна система (ЦНС, ПНС); артро-ревматологични; хирургични, увреди, аномалии на опорнодвигателния апарат (ОДА);
- Сърдечно-съдовата система (ССС): ХИБС,
състояние след миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност; Morbus hypertonicus и усложнения;
ревматични кардиомиопатии; вазопатии (артериални и венозни); хирургични, увреди и аномалии
на ССС;
- Дихателната система (ДС): хронични и
тежки заболявания на горни и долни дихателни
пътища (ДП) и белодробния паренхим, ХОББ,
бронхиална астма, специфични пулмопатии; хирургични, увреди, аномалии на дихателните пътища и белия дроб;
- Други: гастро-ентерологични и чернодробно-жлъчни; бъбречни и урогенитални заболявания; ендокринно-обменни; хематологични; на сетивните органи; психични болести.
Функционално, към групите пациенти, подлежащи на рехабилитация [6, 38], се включват
лица с: продължителен постелен режим и имобилизация, със загуба на физическото и психологическото функциониране; моторен дефицит,
с двигателна слабост и загуба на личностното
функциониране; спастицитет, водещ до деформации на крайника / крайниците и проблеми на
себепознанието; мехурна и чревна дисфункция,
честа при инвалидизираните пациенти; трофични
и натискови улцерации като риск от обездвижването при гръбначно-мозъчни увреди, диабетици,
възрастни пациенти; дисфагия; болкови синдроми; затруднения в комуникацията; сексуални дисфункции; личностови и поведенчески промени;
промени в семейната динамика, личностовите
комуникации, професионалните възможности и
финансовата сигурност.
2.7. Мултидисциплинарен рехабилитационен екип
Рехабилитационният екип включва по презумпция следните кадри (задължителни членове,
постоянна част на екипа): лекуващ лекар – специалист по ФРМ, рехабилитатор, медицински
рехабилитатор - ерготерапевт; пациент (чието активно участие в рехабилитационния процес е основна предпоставка за успешно лечение) [6, 36].
По необходимост и според нуждите на основното заболяване на пациента в екипа се включват
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и: други лекари (ОПЛ и специалисти - кардиолог,
невролог, ортопед-травматолог, акушер-гинеколог; рентгенолог и радиолог, функционалисти);
медицинска сестра; акушерка; кинезитерапевт;
социолог; логопед; клиничен психолог, психотерапевт, масажист, представител на религиозна или
пациентска организация и т.н. Основен принцип в
дейността е primum non nocere (най-важното е да
не се вреди /на пациента/).
2.8. Предпоставки за развитието на ФРМ
са възможностите на физикалните фактори за:
повлияване върху рисковите фактори (отключващи и утежняващи клиничната картина); за патогенетично въздействие; за точно дозиране; за
осигуряване на комплексен подход; при липса на
странични ефекти и при минимален брой противопоказания [6, 27].
3. Физиопрофилактика
Известни са дефинициите и програмите на
СЗО за здраве (с физическа, психическа и социална компонента), за превенция и за профилактика (система от механизми, целящи намаляване
на риска от поява и развитие на болестен процес,
заболяване, инвалидност или друго нежелано
състояние, с оглед достигане на по-добро здраве
на индивида, семейството, група от хора или обществото като цяло, чрез създаване на необходимите за това условия) [21, 34, 39, 41, 42].
Физиопрофилактиката използва естествени и преформирани ФФ. С цел стимулиране съпротивителните сили на организма, трениране на
адаптативните реакции, стимулиране на саногенезни процеси се прилагат различни ФФ [2, 3, 5,
17, 24, 25, 27, 31, 33]: движение, вода (обикновена или минерална), слънце, въздух; електрически
токове, магнитни полета, инхалации и т.н.
Нивата на профилактика отговарят на съответните стадии на болестния процес: първична
профилактика (закаляване - при здрави хора с
висок риск или в предклиничен стадий), вторична
профилактика (предпазване от усложнения - при
пациенти в ранен стадий на заболяване) и третична профилактика (предпазване от инвалидизиране на пациенти в напреднал стадий на заболяването) [42, 43, 44].
Основни таргети са социално-значимите
заболявания (вкл. техните рискови фактори): сърдечно-съдова и мозъчно-съдова болест [7], ХОББ
и бронхиална астма [6, 15, 16], метаболитен синдром [1,6, 18, 19, 20], захарен диабет и усложненията му [6, 29], зъбен кариес, остеопороза и рахит,
болки в гърба [6], неврози [31], главоболие [7, 28,
30]; превенция при специфични възрастови групи:
кърмачета [13, 14], малки деца [2, 15], възрастни
хора [11, 12, 15]. Разбира се, ФФ могат да бъдат
прилагани и за здраве и красота [4].
4. Първи стъпки във физикалната превенция у нас се опитахме да направим през последните години с ежегодно провеждане на курсове
на тема физиопрофилактика по линия на следдипломното обучение (Физиопрофилактика на социално-значими заболявания на нервната система
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и на опорно-двигателния апарат; физикалните
фактори за оформяне на тялото и за козметични цели и други); с научни проучвания и публикации на тази тема (статии в периодични издания
и монографии – 2-9, 27-31); чрез адаптиране на
специалност ФРМ към европейските изисквания
[8] и структуриране на специалност «Медицинска
рехабилитация и ерготерапия» [9, 26, 32]; с издаване на списание «Превенция и рехабилитация»
(от 2007); както и с провеждането на национален
форум, третиращ възможностите на физикалните
фактори в профилактиката, лечението и рехабилитацията на някои социално-значими заболявания (МУ – Плевен, октомври 2008). Надяваме се
в бъдеще проблемите на физикалната превенция
да намерят мястото си както в практиката на лекарите – специалисти по ФРМ, така и сред ОПЛ и
други специалисти.
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КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА
РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА
(СЪБРАНО И ПРИШИТО ВЕДНО ОТ ANONIMUS)
АВТОРЪТ СЕ НАМИРА В ДЪЛБОКА НЕЛЕГАЛНОСТ И ДАННИТЕ МУ СА
ОБЕКТ НА ТАЙНА НА ЛИЧНОСТТА

ПРЕДГОВОР
Разпъпването на демокрацията и развихрянето на свободното словоизлияние по нашите по библейски красиви земи пося първите спори на антракса на свободомислието в
душите и сърцата на отруденото, оковано от тежките вериги на социалматериализма
интелектуално войнство. Повя, но не успя напълно да разсее мъглата от вековете усилна
конспиративна работа на влъхвите на метафизичния уклон в научното дирене.
Ние самите сме издънки на това невъзвратимо отминало време. Малцина от нас
успяха да се отърсят от наносите псевдоинтелектуална тиня, затлачваща неповторимия и уникален дар на майката Природа, единственото и неповторимо чедо на безименния
творец на вероятностните ерупции на хаоса – нашия светъл ум. Ние все още робуваме
на тоновете клишета, посети в невинните ни девствени детски души още по времето,
когато като невръстни прощъпулници сме се струпвали около факела на така наречената
наука, както малките патета се тълпят около мама патка да клъвнат зрънце. И тези
радиоактивни наноси спят в душите ни и еманирайки еруптират като обеднен уран плевелите на ретроградни, отритнати и никому ненужни псевдоиновационни попълзновения,
щения и бълвочи.
Този манускрипт представлява брилянтен пример за вдъхновено и неотразимо претворяване на вече съществуващите отрочета на казионната ретроградна наука и извеждането им на качествено ново ниво. Авторите подлагат на задълбочен и критичен научен
анализ известните вече постулати на казионната епидемиология. Техният задълбочен и
всеотдаен труд на истински учени, произлезли от народните маси и закърмени с болежките и тежненията на обикновения човек им помага да достигнат неоткрити истини и
непокорени върхове. Тяхната цел е пълното изкореняване на заразните заболявания от обществото и постигане на пълна хармония между човека и всемира. Тяхната визия е човек,
седящ пред телевизора, запленен от поредната сапунка, дъвчещ пуканки и пиещ диетична
кола без капка страх от комуникабилни инфекции.
Благоприятните отзиви за труда им преди и по време на обработката на ръкописа
ни дава основание да вярваме, че този епохален по своето значение свитък ще заеме достойно място в съкровищницата на родното научно творчество.
Авторите с благодарност очакват всяка възможна критика за допуснати пропуски
или фактологични грешки, но като всяко фундаментално научно проучване и това не подлежи на проверката на времето.
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антибиотик - отрова, която големия батко добавя в десерта на дребната твар. Като всяка
отрова прекомерната употреба води към привикване
антиген - субстанция предизвикваща вътрешен сърбеж
антитяло - закъснял опит да се удуши малката твар
вектор - безплатен превоз за дребната твар, използван от нея за улеснение при предвижването й
възприемчиво население - подвижен бюфет за дребната твар, която не плаща за вход,
храна и тоалетна
епидемия - заразно заболяване, изведено на н-та степен
епидемиология - научно обоснована практика за разделно хранене на различни животински видове с вродена агресивност един към друг
епидемичен процес - дългият път на дребната твар към следващата и трапеза
епидемиологична анкета - въпросник, запълващ работно време на епидемиолога
епидемиологичен надзор - математичен модел, използван за структуриране на виртуална реалност, максимално отдалечена от действителната
епидемиологичен анализ - графичен израз на модел с ниска степен на вероятност
епидемично огнище - работно място на епидемиолога
заразоносител - особено сладък индивид. Дребната твар толкова го е харесала, че не иска
да го напуска
извор на зараза - фикс-идея на епидемиолога
имунитет - хипотетична цитадела, с която големия батко си пази спокойствието. Като всяка крепост в нея се влиза не през главния вход
контактен - заподозрян без право на помилване
левкоцит - хищен организъм с особен вкус към дребнотвароубийство
макроорганизъм - евфемизъм, поставящ в супериорно положение даден индивид само по
един конкретен белег
механизъм на предаване на заразата - трънливия път на дребната твар към Голгота
микроб - дребна твар, която търси нещо по-голямо за закуска
микробиология - помощна наука, която бае на стъкълца, пълни с оцветена вода и се опитва да докаже невидимото
патогенеза - научно формулиран опит да се оправдае линчуването на микробите
пандемия - последен и най-висш стадий на епидемията
фагоцит - преял левкоцит
ятрогенна реакция - отравяне с нокса, предназначена за друг

ЧАСТ ПЪРВА
ПРЕДМЕТ НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Историята на човечеството представлява сама по себе си история на борбата за надмощие между стремящото се към блажено бездействие и охолство човешко общество и нарушаващите хармонията му със всемира микроби. Епидемиите, съчетание от индивидуални болежки и всеобхватен страх
от смъртта, дамгосват със своя мрачен печат човешките съобщества от древността до наши дни. От
тогава датира и стремежа на човека да запази статуквото на всяка цена.
Цяла плеяда мислители в свободното си от ядене и удоволствия време, замислиха и дадоха
живот на съвременното познание за инфекциозните болести, като такива, и за епидемиологията, като
наука.
Но както всяко човешко деяние е непълноценно, без да е преминало през пречистващия сблъсък
на противоположните идеи, хипотези и проблясъци, така и цялостната съвременна система от разбирания за профилактика и превенция на епидемичния процес страда от един вроден недъг. Заложен в
основата на съвременното общество и оттам във всичките му надстроечни прояви принципа на хуманизма е дарил своята живителна сила и страст на страните по света, бозали от западната култура и
нейната ценностна система. Но както всеки постулат, издигнат в аксиома и неподлежащ на обсъждане
и конструктивна критика и преоценка този стълб, този маяк, този флаг на съвременния свят страда
от един генетичен дефект. Издигайки човека на пиедестал и превръщайки го във фетиш, в какъвто са
превърнати млечните жлези на Памела Андерсън, този принцип не позволява да се погледне на про-
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блемите от друга, коренно различна гледна точка и оттам изключва всякаква борба и взаимно влияние
на идеи, мисли и концепции. По този префинен и по йезуитски засукан начин хуманизмът изключва
разрешаването на проблема с инфекциозните болести по принцип.
През вековете устремно развитие на човека поколения учени люде отначало само гледали,
после почнали и да наблюдават. Сетне еволюирали и се научили да пишат. В резултат се стартирало изчезването на горите – тези удивителни дишащи, пулсиращи, безмълвни създания, при това със
същата скорост с която се увеличавал броя на пишещите братя и се акумулирал печално известния
научен фонд на човечеството. Неуспелите да заблестят със своя собствена оригинална светлина сиви
кабинетни кардинали комбинирали чужди мисли с вещината филигранни въжеиграчи. В резултат била
родена една отвратителна наукоподобна компилация от примитивни наблюдения и безсмислени, опорочени в зародиш, заключения.
Всяка уважаваща себе си наука първо формулира, експресира, изразява своя предмет на дейност или казано иначе обявява на всеослушание къде ще фокусира усилията на следовниците си.
Радикалната епидемиология като най-висш и последен стадий в развитието на медицинската
наука произлиза, пръква и разцъфва от казионната епидемиология. Като такава тя не може да бъде и
не иска да бъде нещо друго освен теория и практика на борбата с контагиозните заболявания.
Названието й произлиза от гръцките думи epidemos - от, за народа и logos – наука, учение. Определението радикална произлиза от латинската дума radical - краен, отявлен.
Радикалната епидемиология съсредоточава своя неуморен труд в разчовъркването, разглеждането и изясняването на епидемичния процес в неговата комплексност и взаимовръзка с грандиозното многообразие на природните естествености, акумулиращи влиянието си към мултипликация или
атенюация на контагиозното начало и които в крайна сметка рефлектират върху качеството на живот
на възприемчивото население – главна грижа и главобол на този единствен по рода си в своето новаторство и възвишена мисъл клон на медицинската наука. Най-сдъвкано и компресирано изразено
радикалната епидемиология е медицинска наука за възприемчивото население и методите и
средствата за неговата елиминация и/или ерадикация.
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