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Скъпи колеги и съмишленици, 

неусетно преполовихме и 2014г и дойде време за 
новия брой на списание „Превантивна медицина”.
В ръцете си държите скромно на обем издание, 
но нека това не ви лъже. В него ще откриете раз-
нообразно съдържание по проблеми, които въл-
нуват всички ни. Горещо препоръчвам обзора по 
антибиотична резистентност на микроорганизми-
те, любезно предоставен ни от професор д-р Енчо 
Савов. Предполагам, че предложението за про-
грама за обучение в областта на репродуктивното 
здраве на жените-военнослужещи на доц. Начева, 
ще предизвика нужния интерес и ще доведе и до 
полемика по тези проблеми не само на облеклите 
униформа. Интерес представляват и проблемите 
на УВ защитата и влиянието на шума върху здра-
вето на населението. С началото на всеки имуни-
зационен сезон става все по отчетливо разпрос-
транението и влиянието на антиваксинационните 
настроения сред населението. Наличието на на-

учни данни за ползата от ваксинация е само първата крачка към възвръщане на доверието във вакси-
нацията не само сред населението, но и сред медицинския персонал,  който за съжаление продължава 
да емитира антиваксинациони послания към пациентите. В този брой обръщаме внимание и на една от 
най-големите фигури в медицината и науката от края на ХІХ и началото на ХХ-век – Роберт Кох. Надя-
вам се, че припомнянето на влиянието на знаковите фигури в развитието на медицината и в частност 
на превантивната медицина ще ни напомни откъде е тръгнала медицинската общност и ще ни насочва 
в ежедневните ни действия, насочени към опазване здравето на отделния индивид и цялото общество.
С цялата си душа се надявам, че трудностите и неспокойствието, които спохождат обществото ни през 
последната година и особено през последните два-три месеца скоро ще отшумят. Широко коментира-
ният недостиг на средства за здравеопазване отново е насочен към кратковременните нужди на сис-
темата – лечение на отделния пациент и издръжка на лечебните звена и макар да се говори за недъзи 
и неработещи формули в здравеопазването, наливането на допълнителни средства няма да разреши 
проблемите, а само ще отложи разрешаването им. До следващата година, когато новия недостиг на 
средства в НЗОК ще предизвика същите полемики. И отново не се говори, че фокусирането върху лече-
нието е един от проблемите, пред които сме изправени. Здравеопазването е система, изградена на три 
основни стълба – подготовка и обучение, лечение и рехабилитация и превенция. Последните двадесет 
и пет години превърнаха превенцията и профилактиката в недоносеното чедо на здравеопазването. 
Хроничната липса на средства, принизения престиж на превенцията като цяло и ниските доходи дове-
доха до отлив на кадри. Налице е криза в развитието на превантивната медицина. Времето на розовите 
сънища безвъзвратно отмина и ако искаме институциите на превантивната медицина да заемат своето 
достойно място в системата на здравеопазване е време не да говорим от страниците на специализира-
ната литература, а да поставим ясни и прецизни искания за развитието й. Включително и с лобиране в 
бъдещия парламент.  
Бих искал да напомня, че предстои провеждането на ежегодната конференция по превантивна меди-
цина и че се очакват вашите предложения за презентации и постери в сайта на сдружението по преван-
тивна медицина. Надявам се, че на тази среща една от темите ще бъде развитието на структурите на 
превантивната медицина и разширяване на обема й на работа.
И в заключение бих искал да Ви пожелая здраве и успехи в работата ви и щастие и просперитет в 
личния живот!

Андрей Галев,

председател на Българското сдружение по превантивна медицина
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РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – 
СВЕТОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Савов Е., А.Трифонова, И.Гергова, М.Борисова, Е.Кьосева, И.Тодорова

Катедра Военна епидемиология и хигиена, Лаборатория по микробиология, ВМА София, 

РЕЗЮМЕ
Резистентността към антибиотци е световен здравен проблем. Специалистите от Ев-
ропейския съюз (ЕС) и Световната здравна организация (СЗО) декларират, че бързото 
развитие на резистентност към антимикробни средства е една от трите най-големи 
заплахи за човешкото здраве. В настоящата работа представяме съвременни литера-
турни и собствени данни за нарастващата резистентност на проблемни за болничната 
патология микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици.  Регистрирани са зна-
чителен брой  микроорганизми, резистентни към основни групи антимикробни средства, 
използувани понастоящем в клиничната практика като трета генерация цефалоспорини, 
карбапенеми, хинолонови производни и аминоглигозиди. Специално внимание заслужават 
т.н. множествено-резистентни бактерии, включващи Acinetobacter baumannii, метицилин-
резистентни Staphylococcus aureus (MRSA), множествено-резистентни щамове Klebsiella 
pneumoniae  и Escherichia coli, продуциращи широко-спектърни бета-лактамаци (ESBL) и 
карбапенемази. Индикация за значимостта на проблема за военната медицина, е и нара-
стването броя на съобщенията, свързани с изолирането на множествено-резистентни 
щамове A. baumannii като причинители на септични състояния и раневи инфекции в аме-
рикански войниици от мисии в Ирак, Кувейт и Афганистан. В този смисъл, на среща на 
„върха” през 2009г между представители на Европейския съюз и САЩ, се взема решение за 
бъдещи стратегии, насочени към коопериране усилията на специалистите за оптимизи-
ране борбата с феномена антимикробна резистентност.

Ключови думи: резистентност, множествено-резистентни бактерии, бактерии, продуцира-

щи ESBL, третиране и коопериране.

ANTIBIOTIC RESISTANCE, WORLD CHALLENGE

Savov,E., A.Trifonova, I.Gergova, M.Borisova, E.Kjoseva, I.Todorova

Dept of Military Epidemiology and Hygiene Laboratory of Microbiology, ММА, Sofi a, Bulgaria

SUMMARY

Antibiotic resistance is a worldwide health problem that continues to grow. The EU and WHO declare  the rapid 

development  of antimicrobial resistance  as one of the three greatest threats to human health.  In the paper 

are presented current literature’s and own data concerning the increasing antibiotic resistance in the world. 

There was registered a signifi cant increase in the proportion of multiresistant  bacteria to the main groups 

of antimicrobials used in the clinical practice – third-generation of cephalosporins, carbapenems, quinolones 

and aminoglycosides. Especially attention deserve so called multidrug resistant or pandrug-resistant bacteria 

like Acinetobacter baumannii, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA/, Multi-drug resistant, ESBL 

producing  Klebsiella species and Escherichia coli  and others. Indication for the signifi cancy of the problem for 

military settings is the determination  of an increase in the number of reported multidrug-resistant  A.baumannii 

bloodstream and wound infections in US soldiers at military  medical facilities in Iraq, Kuwait and Afganistan. In 

this sence, at the EU-US Summit in November 2009 were taken the decisions and strategies, which could be 

better addressed by cooperation between the United States and Europe for improving of antibacterial drugs use.

Keywords: resistance, multidrug-resistant bacteria, ESBL-producing bacteria, MRSA, treatment 

and cooperation against resistant bacteria
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Вместо въведение: „Краят на ерата на анти-
биотиците наближава. Само за две поколения, 
изглеждащите като чудодейни лекарства анти-
биотици са били неутрализирани от бактериите. 
Някога учените обявиха края на инфекциозните 
заболявания. Днес постантибиотичния апокалип-
сис се задава.”
Sarah Boseley, The Guardian, UK, 2010
През 2009г (СЗО) обяви, че антибиотичната ре-
зистентност е една от най-големите заплахи за 
здравето [14].
Въведение: Антибиотичната резистентност е 
световен здравен проблем, който продължава да 
се разраства. Когато пеницилинът стана широко 
достъпен по време на Втората световна война, 
той беше чудо, който елиминираше най-големия 
военен убиец – инфектираните рани. Само четири 
години след масовото производство на пеницилин 
през 1943г, започнаха да се появяват бактерии, 
които можеха да му устояват. Първият микроб, 
който победи пеницилина беше Staphylococcus 
aureus [20]. През 1967 пневмония, причинена от 
щам Streptococcus pneumoniae, резистентен на 
пеницилин, бе регистрирана в отдалечено сели-
ще в Папуа Нова Гвинея. По същото време, во-
енният персонал на САЩ в Югоизточна Азия бе 
заразен от проститутки с гонорея, причинена от 
щам, резистентен на пеницилин [20] .  През 1983г 
вътреболнична чревна инфекция, причинена от 
Enterococcus faecium, се присъедини към списъка 
от бактерии, надхитряващи пеницилина [20] . 
Понастоящем се увеличава резистентността 
към голям брой от често използваните антибио-
тици. През 90-те години се стигна до ситуация, 
при която за определени инфекции, причинени от 
Acinetobacter baumannii,  да няма достъпни анти-
биотици. В съобщението си от 28.04.1994г в New 
England of Medicine, изследователи идентифици-
рат бактерии в проби от пациенти, които са ре-
зистентни към всички достъпни в момента анти-
биотици [20].  Данните от Европейския съюз (ЕС) 
показват, че 25000 смъртни случая годишно се 
дължат на инфекции, причинени от резистентни 
на антибиотици бактерии, от които 66% са Грам-
отрицателни бацили. Общият брой на допълни-
телните дни престой в болница, необходим за 
лечение на резистентни бактерии е 2.5 милиона 
дни годишно на стойност 1.5 милиарда евро [27] . 
Целта на това проучване е да представи съвре-
менните данни за резистентността и множестве-
ната резистентност на проблемни за човека бак-
терии към антибиотици, тяхното отношение към 
инфекциозните заболявания и стратегиите за по-
добряване на лечението на инфекциите, причине-
ни от тях.
Механизми на бактериална резистентност
Най-сериозните животозастрашаващи инфек-
ции са причинени от група резистентни бактерии, 
които Асоциацията по инфекциозни болести на 
Америка (IDSA) е обозначила като “ESKAPE”, 
бактерии, които ефективно избягват въздействи-
ето на антибактериалните лекарства (Мedscape 
Infectious Diseases © 2010 WebMD, LLC) [21].

Таблица 1. Най-чести причинители на за-
страшаващи живота инфекци в болнична 
среда
E ENTEROCOCCUS 

FAECIUM 

ТРЕТИЯТА НАЙ-ЧЕСТ ПРИЧИНИТЕЛ 
НА HCA BSI.

НАРАСТВАЩА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ 
ВАНКОМИЦИН.

S STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS (MRSA) 

ПОЯВАВАЩА СЕ РЕЗИСТЕНТНОСТ 
КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ЛЕКАРСТВА И 
ЗНАЧИТИЛНА ЛЕКАРСТВЕНА ТОК-
СИЧНОСТ. ЛИПСА НА ПЕРОРАЛНИ 
ЛЕКАРСТВА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ТЕРАПИЯ.

K KLEBSIELLA
ESCHERICHIA 
COLI
K PNEUMONIAE 

НАRАСТВАЩИ ПО ЧЕСТОТА И 
ТЕЖЕСТ ESBL-ПРОДУЦИРАЩИ 
МИКРООРГАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ 
С НАРАСТВАЩА СМЪРТНОСТ. 
КАРБАПЕНЕМАЗИ НА K PNEUMONIAE 
CПРИЧИНЯВАТ ТЕЖКИ ИНФЕКЦИИ 
В LTCF. МАЛКО ЕФЕКТИВНИ ЛЕКАР-
СТВА. НЯМА НОВИ РАЗРАБОТВАНИ 
АГЕНТИ.

A ACINETOBACTER 
BAUMANNII 

НАРАСТВА В СВЕТОВЕН МАЩАБ. 
ПРЕСНИ ЕПИДЕМИЧНИ ВЗРИВОВЕ, 
СЪОБЩЕНИ В БОЛНИЦИ. МНОГО 
ВИСОКА СМЪРТНОСТ. РЕЗИСТЕНТНИ 
НА КАРБАПЕНЕМИ.

P PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA 

НАРАСТВАЩА ЧЕСТОТА НА 
ИНФЕКЦИИ С P. AERUGINOSA В 
САЩ И ПО СВЕТА. РЕЗИСТЕНТНИ 
НА КАРБАПЕНЕМИ, ХИНОЛОНИ И 
АМИНОГЛИКОЗИДИ.

E ENTEROBACTER 

SPECIES

ИНФЕКЦИИТЕ С ПОЛИРЕЗИСТЕНТНИ 
HCA НАРАСТВАТ. РЕЗИСТЕНТНОСТ 
ЧРЕЗ ESBLS, КАРБАПЕНЕМАЗИ И 
ЦЕФАЛОСПОРИНАЗИ.

HCA = HEALTHCARE ASSOCIATED; BSI = BLOODSTREAM 
INFECTION; MRSA = METHICILLIN RESISTANT S AUREUS; ESBL = 
EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE; LTCF = LONG-TERM 
CARE FACILITY; 

Инфекции, причинени от Enterococcus spp
Ентерококите притежават вродена резистент-
ност към широк кръг от антибиотици, включител-
но цефалоспорини, пеницилини, сулфонамиди 
и към ниски концентрации на аминоглюкозиди. 
Според нашите данни (фиг.1) възможната тера-
пия на инфекции, причинени от E. faecalis включ-
ва ванкомицин с 0.4% резистентност през  2008г, 
тейкопланин с 1.3%, линезолид с 2.4%, комбина-
цията ампицилин/сулбактам с 22% [25]. През по-
следните две десетилетия особено вирулентни 
щамове на Enterococcus, които са резистентни 
на ванкомицин (ванкомицин-резистентни енте-
рококи - VRE) бяха изолирани от нозокомиални 
инфекции на хоспитализирани пациенти в САЩ 
[7]. Други развити страни като Обединеното крал-
ство бяха пощадени от епидемията, а през 2005г 

Fig. 1 Resistance of E. faecalis to
antimicrobials (n 455) 2008

0,44%
96,67%

1,33%
80,93%

2,44%
18,63%

26,61%
56,32%

99,11%
19,07%

0,22%

Van
Stx
Tei

Qui/Dal
Lnz
Lev

HLR Gm
Ery
Clin
Cip
Sam

VAN-VANCOMYCIN,STX-SULFAM/TRIMET,TEI-TEICOPLANIN,QUI/
DAL-QUINOPRISTIN/DALFOPRISTIN,LNZ-  LINEZOLID,LEV-
LEVOFLOXACIN,ERY-ERYTROMYCIN,CLIN-CLINDAMYCIN,CIP-
CIPROFLOXACIN,SAM-. AMPICILLIN/SULBACTAM, HLR-GM-HIGH 
LEVEL RESISTANCE TO GENTAMICIN
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Сингапур успя да спре епидемия от VRE. Те могат 
да бъдат лекувани с квинопристин/далфопристин 
(Synercid) с около 70% успех [28].

Метицилин-резистентни 
Staphylococcus aureus (MRSA)
Съобщения за метицилин-резистентни Staphy-

loco ccus aureus (MRSA) – потенциално опасен тип 
стафилококи, които са резистентни на определе-
ни антибиотици и могат да причинят кожни и други 
инфекции – у лица, без връзка със здравната сис-
тема, се наблюдават с нарастваща честота в САЩ 
и в целия свят. Относителният дял на инфекции-
те, причинени от MRSA е различен в различните 
страни. Според Jewell,M., 1994 [13] тези инфекции 
са голям проблем за болниците в Чикаго, където 
делът на MRSA инфекциите е около 60%. В Ис-
пания и Франция техният дял се движи между 30-
33% [11]. Данните от Военномедицинска академия 
(ВМА), София показват, че около 25% от инфекци-
ите, причинени от S. aureus се дължат на MRSA 
(Fig.2) [25]. Възможностите за лечение на този тип 
инфекции към момента включват ванкомицин, тей-
копланин, линезолид, тигециклин и цефтаролин.

Fig. 2 Resistance of S. aureus to
antimicrobials (n 397) 2008
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Полирезистентни E.coli и Klebsiella spp
Полирезистентните, продуциращи широкоспектър-
ни β-лактамази (ESBL) Klebsiella spр и Escherichia 
coli се изолират в болници в целия свят. ESBL по-
ложителните щамове са свързани с нарастваща 
смъртност поради неуспеха да се лекуват инфекци-
ите, причинени от тях, защото терапевтичните въз-
можности са ограничени [15,23]. От всички “EARSS-
specifi c” патогени E. coli показва най-тревожни 
тенденции. Изолати E. coli с множествена резис-
тентност към трета генерация цефалоспорини, 
флуорохинолони и аминогликозиди са регистрира-
ни в България във високи пропорции. [4] . Относи-
телният дял на ESBL-продуциращи щамове E. coli в 
отделенията на Военномедицинска академия през 
последните три години е около 30%.  В сравнение с 
2007г относителния дял на ESBL-продуциращи ща-
мове на K. pneumoniae нараства значително от 53% 
през 2007г до 67.8% през 2008г. [25]. Резултатите от 
голямо проучване в България за осемгодишен пери-

од (1996-2003) показват, че най-широко разпростра-
нените групи ензими, открити в Enterobacteriaceae 
принадлежат към три групи – SHV-12, CTX-M-15 и 
CTX-M-3 [16]. Възможностите за лечение на такива 
инфекции остават само карбапенеми и β-лактами, 
комбинирани с инхибитори на β- лактамаза. 

Полирезистентни (панрезистентни) инфекции, 
причинени от Acinetobacter baumannii
Acinetobacter baumannii се превърна в един от 
най-проблемните патогени в здравните заведения 
в целия свят. Клиничното му значение, особено 
през последните 15 години, нарастна поради за-
белижителната му способност да придобива де-
терминанти на резистентност, превръщайки го в 
един от организмите, заплашващи съвременната 
антибиотична ера [2].  Бързата поява на щамове 
A. baumannii, резистентни към всички  β-лактами, 
включително карбапенеми, хинолони и други ан-
тимикробни средства, илюстрира потенциала на 
този микроорганизъм да отговаря бързо на про-
мените в селективното въздействие на средата 
[24].   След цялостното секвениране на генома на 
клинични епидемични щамове A. baumannii, от-
крити във Франция, (AYE), беше идентифициран 
86-kb остров на резистентността (AbaR1). – един 
от най-големите, описвани досега. Общо са били 
идентифицирани 52 гена на резистентност и от 
тях 45 (86.5%) са били локализирани в AbaR1 [8]. 
Резистентността към карбапенеми във ВМА (85% 
към меропенем) (Фиг.3) е свързана с производ-
ството  на Oxa 23 и Oxa 58  карбапенемази, но не 
и с метало-β-лактамази [26].  Резистентността към 
хинолони е оценена на ниво ДНК като мутация в 
хинолон-резистентност-детерминиращите регио-
ни (QRDRs) и последващото замествани на ами-
нокиселина в ензимите GyrA и/или ParC. Открита 
беше силна зависимост между резистентността 
към хинолони и мутациите в кодон 83 на gyrA и/
или в parC гена (кодони 80 или 84) [3].  В допълне-
ние,  налице е увеличение на броя на съобщените 
случаи на изолиране на A. baumannii в хемокул-
тури на войници във военните болници в Ирак, 
Кувейт и Афганистан. Петдесет и три процента 
положителни за A. baumannii хемокултури са били 
регистрирани в Walter Reed Army  Medical Center 
(WRAMC), който е основния медицински център 
на САЩ, приемащ пострадали от конфликтите в 
Ирак, Кувейт и Афганистан [10,12] . Изборът на 
средство за лечение на такива инфекции е тру-
ден. Най-обещаващите данни по отношение тре-
тирането на A. baumannii са свързани с ползата от 
удължената до 3 часа инфузия и увеличената до 2 
гр доза  на всеки 8 часа меропенем, с което се по-
стига  концентрация в серума от  >16 μg/ml за поч-
ти 60% от времето, необходимо  за поддържане на 
висока концентрация  на меропенем при лечение 
на сериозни инфекции, причинени от A. бaumannii 
[24]. Използването на полимиксини и тигециклин е 
много важно при лечение на сериозни инфекции, 
причинени от полирезистентни A. baumannii, но 
FDA, CLSI и EUCAST не са определили пределни 
концентрации за интерпретиране на чувствител-
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ността на A. baumannii при изпитване на тигеци-
клин. Тези данни предполагат, че използването на 
тигециклин за лечение на инфекции, причинени 
от A. baumannii в анатомични места, където кон-
центрацията му може да не е оптимална, напр. 
кръвно русло, трябва да бъде внимателно обмис-
лено [24]. За разлика от EUCAST и BSAC, CLSI е 
определила пределни концентрации за колистин и 
полимиксин В по отношение на A. baumannii [24]. 
Клиничната употреба на полимиксини срещу из-
олирани A. baumannii е доказано, че е много ус-
пешна [17]. Тези антимикробни средства са били 
широко тествани в комбинация с други агенти сре-
щу полирезистентни A.baumannii  - карбапенеми, 
сефепим, амикацин и други. Клинично комбинаци-
ята на колистин с меропенем изглежда, че превъз-
хожда останалите агенти. [17]

Fig. 3 Resistance of A. baumannii to
antimicrobials (n 530) 2008
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Инфекции с полирезистентни Pseudomonas 
aeruginosa.
Грам-отрицателният бактерий Pseudomonas 

aeruginosa е важен опортюнистичен патоген. Хро-
ничната инфекция с него преобладава при паци-
енти с цистична фиброза и често не се поддава на 
лечение. В допълнение към високите нива на вро-
дена резистентност на антибиотици P. aeruginosa 
често преминава в мукоидна форма като бърз 
адаптивен механизъм на резистентност, отговорен 
за високия процент на неуспех на лечението на 
инфекциите, причинени ост него. P.aeruginosa при-
тежава вродена резистентност към болшинството 
от антимикробни средства, поради способността 
селективно да не позволява различни молекули 
да преминат през външната му мембрана. Това 
представлява проблем, защото в болшинството 
случаи изолираните щамове P.aeruginosa са по-
лирезистентни с резистентност към пиперацилин/
тазобактам в 22.7%, цефепим в 51.5% и цефта-
зидим в 46.9%. Нивото на резистентност към кар-
бапенеми е около 32.2% за имипенем и 41.7% за 
меропенем (Фиг.4). Разпространението на подобни 
полирезистентни щамове е много важно за голе-
мите болнични комплекси и според Edalucci,E., 
et al 2008 [5],  полирезистентността обикновено е 
свързана с производството на метало-β-лактамаза 

VIM-2, като тези широко разпространени клонове, 
отговорни за инфекции сред хора, принадлежат 
към серотипове O11 and O12. Резистентността към 
ципрофлоксацин и аминогликозиди също е висока 
– респективно 58.8%  and 47-49% (Фиг.4)

Fig. 4 Resistance of P. aeruginosa to
antimicrobials (n 277) 2008
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Полирезистентни бактери, свързани с Ню 
Делхи метало-β-лактамаза 1 (NDM-1)
Новият ензим, описан през 2008г - NDM-1 (Ню 
Делхи метало-β-лактамаза 1), кодиран от гена 
blaNDM-1, е с нарастваща честота [18, 19, 20, 22]. 
За първи път е изолиран от пациент в Швеция с 
индийски произход, хоспитализиран в Ню Делхи, 
Индия през 2008г. Генът на NDM-1 произвежда ен-
зим, който осигурява резистентност към повечето 
антибиотици (флуорохинолони, аминогликозиди и 
бета-лактами, включително карбапенеми (имипе-
нем, меропенем, ертапенем, дорипенем) с изклю-
чение на тигециклин и колистин. Карбапенемите 
са мощни широкоспектърни антибиотици, които 
често са считани за последна линия на защита 
срещу полирезистентни щамове на бактерии като 
E. coli и K. pneumoniae.  NDM-1 е свързан с Индия 
и Пакистан и повечето от случаите в Обединеното 
кралство са имали болничен престой в Индийския 
субконтинент [20]. От изолираните 21 продуцен-
ти на NDM-1 в Обединеното кралство 14 са K. 
pneumoniae, четири са E. coli, един е Enterobacter 
spp., и два са C. freundii. Те са изолирани от 18 
пациенти и 16 болници, разпръснати из Англия и 
един е от Шотландия. През 2009 са изолирани 40 
щамове с NDM-1. В САЩ са потвърдени три слу-
чая в Калифорния, Илинойс и Масачузетс. Изсле-
дователите са убедени, че всичките три пациенти 
са придобили резистентния бактерий в болници в 
Индия [19, 20] . Първите щамове, свързани с про-
дукция на NDM-1 в България са E. coli, изолирани 
от  различни клинични материали в няколко кли-
ники на територията на ВМА, София [26, 27].

Предизвикателството на бактериите и лошата 
практика
Откриването на антибиотиците беше скок за мо-
дерната медицина. Обаче бактериите доказаха че 
са много по-изобретателни и адаптивни, отколкото 
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учените  предполагаха. Отчитайки, че бактериите 
съществуват от около 3.8x109 години, а антибио-
тиците се използват в последите 70 години [9] ста-
ва ясно защо няма окончателен успех в лечение-
то на бактериалните инфекции. От друга страна 
лошата практика и управление в болниците само 
утежняват ситуацията.  През 1998г в САЩ са ре-
гистрирани  80 милиона рецепти за антибиотици, 
еквивалентни на около 12,500 тона годишно [29]. 
Според Американския лекарски колеж през 2009г 
в болниците всеки ден се били приложени 190 ми-
лиона дози [1]. Лекарите са предписвали на ам-
булаторни пациенти повече от 133 милиона курса 
антибиотици  всяка година. Преценява се, че 50% 
от тези рецепти не са необходими, тъй като са 
предписани за настинки, кашлици и други вирусни 
инфекции. Когато към използваните в хуманната 
медицина антибиотици се прибавят използваните 
във ветеринарната медицина и селското стопан-
ство е преценено, че през последните 50 години 
повече от един милион тона са били произведени 
и разпространени [29]. За да се справи с появата 
на резистентни бактерии фармацевтичните ком-
пании трябва постоянно да разработват, развиват 
и тестват нови антимикробни средства с цел да се 
поддържа резерв от ефективни лекарства на паза-
ра. Допреди пет години приблизително 150 анти-
биотика бяха в продажба, като ново лекарство се 
появяваше на пазара на всеки 8-10 години. Това 
изглежда беше достатъчно количество [29]. Оба-
че, този брой лекарствени средства подвежда, тъй 
като прицелните субстанции на много от тях са по-
добни. Това означава, че за микроорганизмите е 
лесно да развият резистентност към лекарство, 
подобно на онова към което той вече има разви-
та резистентност. Съществувалите и съществува-
щите в момента стратегии за борба с резистент-
ността не са ефективни [29]. В този смисъл може 
да се заключи, че е налице криза поради липсата 
на нови антибиотици за борба с развиващия се и 
предвидим проблем с антибиотичната резистент-
ност и има нужда от средства, необходими за раз-
работване на нови и ефективни препарати срещу 
полирезистентни Грам-отрицателни бацили [27] .

Переспективи и сътрудничество срещу 
резистентни бактерии
Данните от ЕС показват, че 25,000 смъртни слу-
чая годишно се дължат на инфекции, причинени 
от резистентни бактерии, 66% от които са Грам-от-
рицателни бацили [27].  Въпреки че това заклю-
чение не е новост, този документ е изключително 
пълен поради съществените данни, осигурени 
от Antibiotic Availability Task Force за Infectious 
Diseases Society of America (IDSA), които са ката-
логизирали повечето данни през последните пет 
години. Разликата е, че заключението идва от ев-
ропейския еквивалент на Центровете за контрол 
на заболяванията (CDC) и от европейския еквива-
лент на Агенцията за контрол на лекарствата (US 
FDA) [27]. В тази връзка на срещата ЕС-САЩ на 
3-ти ноември 2009г Барак Обама, Жозе Мануел 
Барозо, Фредрик Райнфелд и Хавиер Солана се 

съгласиха да създадат трансатлантическа група 
по спешния проблем за антибиотичната резис-
тентност [6]. Групата следва да се фокусира вър-
ху подходящата употреба на антимикробните ле-
карства във хуманната и ветеринарната медици-
на, превенцията на нозокомиалните и придобити 
в обществото инфекции с резистентни бактерии 
и стратегии за подобряването на разработването 
на нови антимикробни средства, което може да 
бъде постигнато по-добре чрез усилено сътрудни-
чество между САЩ и Европа. Изпълнявайки това 
IDSA Antibiotic Availability Task Force декларира 
необходимостта от разработване на десет нови 
антибиотика в следващите 10 години (инициатива 
10х20), което означава, че целта е да се произве-
дат 10 нови лекарства срещу Грам-отрицателни 
бактерии до 2020 година [6, 27]. Тези цифри обаче 
са подвеждащи, тъй като прицелните субстанции 
на тези лекарства са подобни. Това означава, че 
е лесно за микроорганизма да развие резистент-
ност към лекарство, подобно на онова към което 
той вече има развита резистентност [29]. Същест-
вувалите и съществуващите в момента стратегии 
за борба с резистентността не са ефективни. 
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СЕРО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ 
ПРИ ИМУНИЗИРАНИ С TWINRIX ЛИЦА

Макавеев.И.1, С. Баръмов1, М. Карчева2, Б. Неделчева1, Б. Трифонова1

1.ОПМ-Плевен към НПЦВЕХ-ВМА-София
2. Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ-Плевен

Резюме
 Вирусните хепатити А и В са ваксинопредотвратими заболявания, които все още се раз-
пространяват повсеместно. Имунопрофилактиката е единственото сигурно средство за 
превенцията им. Цел на настоящото проучване е да установи имуногенността на комби-
нираната срещу А и В хепатитна ваксина приложена при неимунни възрастни лица. Ма-
териал и методи. Извършено е проспективно серо-епидемиологично проучване на 31 лица 
на възраст между 22 г. и 40 години ( ẋ =27.6, SD=4.4), на които е приложена комбинирана 
ваксина Twinrix Adult (GSK). Изследваните лица са с начало на имунизация  през месец май 
2013 г. със стандартния курс на първична имунизация(0-1-6). Чрез ензимен имунотест за 
анти-HAV антитела ETI-AB-HAVK PLUS  (DiaSorin) и чрез Anti-Hbs антитела ензимен иму-
нотест  ETI-AB-AUK-3 (DiaSorin) са определени антитела към двата ваксинални антигена 
един месец след прилагането на втора доза ваксина. Резултати. Установи се, че специ-
фични хуморални антитела срещу хепатит А са изградили 81 % от имунизираните. При 
84 % от проучените лица са установени протективни титри аnti-Hbs антитела (над 10 
mUI/ml). Относително слаб имунен отговор (антитела между 10 и 100 mUI/ml към Hbs 
антигена) е отчетен при 55% от изследваните. Лицата с титър над 100 mUI/ml предста-
вляват 29%. Едно от изследваните лица (3 %) е серонегативно по отношение на двата 
ваксинални антигена (non-responder). Заключение. Въпреки високият относителен дял на 
отговорилите с антитяло синтез към двете заболявания ние считаме, че изграждането 
на постваксиналния имунитет настъпва след приключване на пълната схема на първична 
имунизация. Уместно е проследяване в динамика на серопротекцията на имунизираните 
лица.

Ключови думи: хепатитни ваксини, имуногенност, серопротекция

Адрес за кореспонденция: д-р Иван Макавеев, ОПМ-Плевен към НПЦВЕХ-ВМА-София, email:ivan_dmj@yahoo.

com, gsm:0888278092

SERO-EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN IMMUNIZED WITH TWINRIX PEOPLE

Makaveev.I.1 , S. Baramov1, M. Karcheva2, B. Nedelcheva2, B. Trifonova2

1. Department of Preventive Medicine-Pleven, Scientifi c Center For Military Epidemiology And Hygiene-Sofi a

2. Department of epidemiology, Medical University-Pleven

Summary 

Viral hepatitis A and B are vaccine preventable diseases which are still widely spread. Immunoprophilaxis is 

the only reliable means of preventing them. The aim of this study was to determine the immunogenicity of the 

combination against hepatitis A and B vaccine administered in non-immune adults. Material and Methods. Per-

formed a prospective sero-epidemiological study of 31 people aged between 22, and 40 years (ẋ = 27.6, SD = 

4.4), which is administered combination vaccine Twinrix Adult (GSK). Respondents are starting immunization 

in May 2013 by the standard primary course of immunization (0-1-6). By enzyme immunoassay for anti-HAV 

antibodies ETI-AB-HAVK PLUS (DiaSorin) by Anti-Hbs antibody enzyme immunoassay ETI-AB-AUK-3 (Dia-

Sorin) defi ned antibodies to both vaccine antigens one month after the second dose of vaccine . Results. It was 

found that specifi c humoral antibodies against hepatitis A built 81% of the immunized. In 84% of trial subjects 

are established protective titers anti-Hbs antibodies (over 10 mUI / ml). Relatively low immune response (an-

tibodies between 10 and 100 mUI / ml to Hbs antigen) was reported in 55% of subjects. Persons with a titre 
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Въведение: Вирусните хепатити са глобален 
здравен проблем. Причиняват се от хепатотропни 
вируси (A, B, C, D и E), които водят до остра или 
хронична инфекция на черния дроб. Едни от го-
лемите постижения в борбата с тези заболявания 
са свързани с успешното приложение на ваксини. 
Хепатит А е една от най-разпространените вакси-
нопредотвратими инфекции. Ежегодно се регис-
трират около 1,5 милиона случая по света[5]. За 
превенция на заболяването се прилагат инакти-
вирани ваксини [2,3]. Хепатит В инфекцията про-
тича в широк спектър от субликлиничен самоогра-
ничаващ се остър хепатит до хроничен хепатит в 
последващо развитие на цироза и чернодробен 
карцином . Първите прилагани ваксини срещу 
заболяването са плазмени, а от средата на 80-те 
години до наши дни се прилагат рекомбинантни 
ваксини. Перспективно решение за предпазване 
от двете заболявания е прилагането на комбини-
рана ваксина. 
Цел на настоящото проучване е да установи иму-
ногенността на комбинираната срещу А и В хепа-
титна ваксина приложена при неимунни възраст-
ни лица.
Материал и методи: Извършено е проспективно 
серо-епидемиологично проучване на 31 лица на 
възраст между 22 г. и 40 години ( ẋ =27.6, SD=4.4), 
на които е приложена комбинирана ваксина 
Twinrix Adult (GSK). Изследваните лица са с на-
чало на имунизация  през месец май 2013 г. със 
стандартния курс на първична имунизация (0-1-6). 
Участниците в проучването са преминали ежегод-
ни профилактични прегледи в ЦВМК (централна 
военно-медицинска комисия) - София. Чрез ензи-
мен имунотест за анти-HAV антитела (конкурент-
на ELISA)  ETI-AB-HAVK PLUS  (DiaSorin) и чрез 
Anti-Hbs (директен, неконкурентен сандвичев 
тест) антитела ензимен имунотест  ETI-AB-AUK-3 
(DiaSorin) са определени антитела към двата вак-
синални антигена един месец след прилагането 
на втора доза ваксина. 
Прието е, че концентрация на анти-HAV анти-
тела по-голяма от 20 mIU/mL означава придобит 
имунитет срещу вирусен хепатит А (съобразена 
с втория международен стандарт на СЗО за ан-
ти-хепатит А имуноглобулин, 1998),). В използва-
ният от нас кит се съдържа калибриращ серум, 
абсорбционната стойност на който отговаря на 20 
mIU/mL. По отношение приложението на втория 
тест концентрация на анти-HBs над 10 IU/L е по-
казателна за положителен отговор при ваксина-
ция и обратно на това, концентрации на антитела 

под 10 IU/L са показателни за липса на придобит 
имунитет. 
Резултати. Установи се, че специфични хумо-
рални антитела срещу хепатит А са изградили 81 
% от имунизираните (фиг. 1). При 84 % от проуче-
ните лица са установени протективни титри аnti-
Hbs антитела (над 10 mUI/ml). Относително слаб 

above 100 mUI / ml are 29%. One of the subjects (3%) was seronegative for the two vaccine antigens (non-

responder). Conclusion. Despite the high proportion of respondents antibody synthesis to both diseases, we 

believe that the construction of post-vaccination immunity occurs after complete a primary immunization. It is 

a follow-up dynamism seroprotection of immunized persons.

Keywords: hepatitis vaccines, immunogenicity, seroprotection

Address for correspondence: Ivan Makaveev, Department of Preventive Medicine-Pleven, Scientifi c Center For Military 

Epidemiology And Hygiene-Sofi a, email:ivan_dmj@yahoo.com, gsm:0888278092 

Фиг. 1 Разпределение на имунизираните 
в зависимост от титъра на анти-HAV 
антителата 

81%

19%

A /
>20 mUI/ml <20 mUI/ml

Фиг. 2 Разпределение на имунизираните в 
зависимост от титъра на анти-HBs анти-
телата 

 

55%

29%

16%

/ HBs
10 100mUI/ml >100mUI/ml <10 mUI/ml

Фиг. 3 Разпределение на изследваните 
лица в зависимост от наличието на имунен 
отговор

responders nonresponder
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имунен отговор (антитела между 10 и 100 mUI/ml 
към Hbs антигена) е отчетен при 55 % от изслед-
ваните. Лицата с титър над 100 mUI/ml предста-
вляват 29 % (фиг. 2). Едно от изследваните лица 
(3 %) е серонегативно по отношение на двата вак-
синални антигена – nonresponder (фиг. 3).
Дискусия. Известно е, че имунният отговор след 
ваксинация следва същите механизми, които из-
ползва организма за борба с причинителите на 
инфекциозни заболявания при първа среща с 
тях. С понятието „първичен отговор” се отбеляз-
ва имунният отговор след първото въвеждане на 
ваксината, а понятието „вторична имунна реак-
ция” след последващо приложение [1]. В проуч-
вания за имуногенността на Twinrix се съобщават 
следните стойности на сероконверсия (anti-HAV и 
anti-HBs антитела) един месец след втори прием 
на ваксината: anti-HAV от 98,8% до 99,5 % и  anti-
HBs антитела от 78,2 % до 97,4 % [6,11,14]. В на-
шето проучване установихме, че 81 % е серокон-
версията към HAV, което е по-нисък резултат от 
литературните данни. По отношение на anti-HBs 
антитела резултати за сероконверсия (84 %) се 
вместват в цитираните от нас източници.  Концен-
трации на антитела под 10 IU/L са показателни за 
липса на придобит имунитет, тъй като нивото 10 
IU/L се смята за най-ниското, осигуряващо про-
текция [4,7,9]. Прието е, че антитяло отговор в 
границите 10-100 mIU/ml се счита за относително 
слаб. В проучването това са 55 % от изследвани-
те лица. 
По литературни данни факторите влияещи върху  

anti-HAV имунния отговор са: индекс на телесна 
маса, възраст и пол [12]. В конкретното проучва-
не изследваните лица са мъже, в активна възраст 
и индекс на телесна маса в норма и някои в над 
нормата (ИТМ от 18,5 до 30). По-ниските резулта-
ти обясняваме при част от лицата, които са  с ви-
сок индекс на телесна маса и с  принадлежността 
на изследваните лица към мъжкия пол. Изхождай-
ки от професионалния ангажимент на изследва-
ните към момента на имунизациите ние отдаваме 
значение на стреса като фактор повлияващ нега-
тивно имунният отговор.
Имунният отговор към HBs антигена, който на-
блюдаваме е приемлив, но допускаме че върху 
него повлияват известните вече фактори: мъжки 
пол, тютюнопушене, високи стойности на ИТМ и 
възрастта. 
От всички имунизирани и изследвани лица само 
един от тях (3%) е с липса на постваксинален 
имунен отговор към двата ваксинални антигена и 
попада в групата на т. нар. „неотговорили”. Веро-
ятно това е свързано с индивидуални генетични 
фактори. В редица проучвания се съобщава, че 
процентът на неотговорилите достига до 10 % 
[10].

Заключение. Извършеното серо-епидемиоло-
гично проучване при имунизирани с Twinrix лица 
потвърждава добрата имуногенност на ваксина-
та, регистрирана още след втората апликация. 
Въпреки това считаме, за необходимо да се до-
върши имунизационния курс, за да се увеличи 
процента на протектираните лица спрямо двата 
антигена. Необходими са задълбочени проучва-
ния на влиянието на стреса върху ваксиналния 
имунен отговор. Препоръчваме при необходи-
мост от постекспозиционна профилактика на „не-
отговорилите” лица да се прилага специфичен HB 
имуноглобулин и да  се повтори имунизационния 
курс [8,13].
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕ-
НИЕ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО 
ЗДРАВЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И 
ТЕХНИТЕ КОМАНДИРИ В БЪЛГАРСКАТА 
АРМИЯ

Резюме
За да бъдат поставени основите на комплексен подход по отношение на репродуктивното и 

сексуално на жените в Българската армия се предлага Програма за обучение по репродуктивно 

и сексуално здраве на жените военнослужещи и техните командири. Очакванията по отношение 

приемането и реализацията й са: Повишаване информираността на военнослужещите в областта 

на репродуктивното и сексуално здраве.Въздействие върху отговорностите на индивида и 

институциите за опазване на репродуктивното и сексуално здраве; Повишаване компетентността 

на здравните професионалисти в системата на Военномедицинската академия, свързани с 

потребностите на военнослужещите от здравни, консултативни и информационни услуги;

Повишаване достъпността до тези услуги; Разработване на система за мониторинг на услугите 

свързани с репродуктивното и сексуално здраве;

Повишаване честотата на използване на контрацептивни средства не само за предпазване от 

бременност, а и за предпазване от половопредавани инфекции.

Намаляване честотата на нежеланата бременност и абортите сред жените военнослужещи.

Значението на репродуктивното и сексуално здраве за ефективността от полагания воински 

труд е в основата на тази Програма.

Ключови думи: сексуално и репродуктивно здраве, жени в армията, програма за обучение

A PROPOSED TRAINING PROGRAMME FOR REPRODUCTIVE HEALTH ADDRESSED TO WOMEN 

SOLDIERS AND THEIR COMMANDERS IN THE BULGARIAN ARMY

Nacheva A.,  MMA

 Summary

 A Training Programme for sexual and reproductive health is proposed for the benefi t of women soldiers 

in the Bulgarian Army. The implementation of the Programme is expected to achieve the following purposes: to 

increase the awareness of military personnel on sexual and reproductive health issues; to infl uence individual 

and institutional responsibilities towards the sexual and reproductive health;To enhance the competence of 

health professionals within the frame of the Military Medical Academy, as far as the needs of military person-

nel to be guaranteed adequate consultative and educational services are concerned;to achieve better access 

to the abovementioned services; to provide basic prerequisites for better monitoring of all services related to 

sexual and reproductive health; to further promote the use of contraceptive measures intended to prevent 

sexually transmitted infections, as well as unwanted pregnancies; to further decrease the frequency of un-

wanted pregnancies and elective abortions among female soldiers. The underlying principles of the proposed 

Programme consist in the impact of sexual and reproductive health issues on the effi ciency of all everyday 

activities within the army.

Key words: sexual and reproductive health, female soldiers, training programme.

Начева А.,  Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Неблагоприятните тенденции в показателите на 
репродуктивното и сексуално здраве (РСЗ) в го-
ляма степен се дължат на факта, че доскоро  вни-
манието на институциите у нас бе насочено пре-
димно към медицинските здравни грижи към РСЗ, 
но не и към останалите му компоненти (здравна 
информация, промоция на здравето и превенция 
на болестите). Развиваните дейности са свързани 
с: диагностика на нежеланата бременност, лече-
ние на усложненията на бременността, ражда-
нето и следродовия период, половопредаваните 
инфекции (ППИ) и гениталните неоплазми. Лип-
сата на всеобхватност води до ниска ефективност 
на здравната система в областта на: семейното 
планиране, сексуалното образование, предотвра-
тяването на рисковите фактори, формирането на 
здравословно сексуално и репродуктивно пове-
дение. Социално-икономическото положение в 
България, съответно и в Българската армия (БА) 
оказва въздействие върху качеството на живот на 
военнослужещите. Неадекватността на доходите 
води до стесняване на потреблението на всички 
услуги, вкл. и здравните. Това влияе върху РСЗ 
по пряк и косвен начин, което е валидно с особе-
на сила за жени военнослужещи (ЖВ), заемащи 
по-нископлатени длъжности. За преодоляване на 
неблагоприятните тенденции в показателите за 
РЗС в Българската армия са необходими широ-
кообхватни мерки. Една от тях е приемането на 
Програма за обучение по репродуктивно и сексу-
ално здраве на жените военнослужещи и техните 
командири. 
Цел: Целта на Програмата е да подпомогне 
армейската политика за опазване и подобряване 
на РСЗ на ЖВ. Независимо, че тя приоритетно 
е насочена към тази група, в нея съществуват 
множество допирни точки с репродуктивното 
здраве и на мъжете военни.
Задачи: За постигане на поставената цел се кон-
кретизират следните основни задачи: Предлагане 
на здравно-консултативни и информационни  ус-
луги в системата на Военномедицинска академия 
(ВМА) спрямо нуждите на военнослужещите за 
формиране на отговорно сексуално поведение, 
повишаване знанията на индивида и репродук-
тивната двойка за правото на избор на броя на 
децата и времето на раждането им.  Провеждане 
на обучение по семейно планиране за лекарите 
в армейските подразделения (форма за повиша-
ване на квалификацията), включване на модул за 
адекватно поведение в случай на сексуално посе-
гателство, прецизиране на етапите за ефективно 
междуведомствено взаимодействие при такива 
случаи.
Провеждане на консенсусна конференция за 
обсъждане проблемите, касаещи женското 
РСЗ с широко присъствие на специалисти: 
акушер-гинеколози от ВМА, експерти от 
Централната военнолекарска комисия, военни 
лекари от поделенията. Регламентиране на време 
за консултация по семейно планиране в работното 
време на специалистите в гинекологичните 
кабинети на ВМА.

Организиране на системни тематични кампании 
за превенция на злокачествените заболявания 
на женските гениталии, нежеланата бременност, 
ППИ и използването на контрацептивни средства 
сред ЖВ.
Изпълните: Функциите на изпълнители на Про-
грамата следва да се поемат от всички иерар-
хични нива на въоръжените сили и в частност 
медицинските служби на Българската армия, в 
динамично сътрудничество с гражданското об-
щество. Роля на изпълнители на Програмата се 
полага на следните институции, техни подраз-
деления и ангажираните с проблемите на РСЗ в 
армията неправителствени организации (НПО): 
Министерството на отбраната (МО) на Република 
България; ВМА – експерти от: Научно приложен 
център по военна епидемиология и хигиена, Цен-
трална военнолекарска комисия, Консултативно-
приемно отделение, Военномедицински отряд за 
бързо реагиране, Клиника по обща и онкологична 
гинекология и акушер-гинеколози от други струк-
тури в системата на ВМА; Сдружение на жените 
военнослужещи (СЖВ); Българска асоциация за 
репродуктивно здраве в армията (БАРЗА). От-
говорностите на всеки изпълнител ще бъдат раз-
пределени в различни направления: създаване и 
разпространение на здравни знания, осигуряване 
на логистична подкрепа, налагане на управленски 
решения и др.

Мониторинг, оценка на изпълнението и кори-
гиране на работния план
Дейностите по мониторинг, оценка на изпълне-
нието и коригиране на работния план включват: 
Проучванe на информираността, здравните и би-
тови проблеми на ЖВ. Оценка на механизма на 
комуникация между институциите.
Оценка удовлетвореността на потребителите от 
ефективността и адекватността на услугите. При 
неудовлетворителна оценка на изпълнението 
– коригиране на работния план. Проучвания за 
оценката на общественото мнение.
Индикатори: За успешно изпълнение на 
Програмата следва да се отчете подобрение в 
епидемиологични и трудово-правни показатели, 
подлежащи на числено изразяване. Такива 
са: намаляване броя нежелани бременности, 
аборти по желание и ППИ; намаляване на 
новодиагностицирания инвазивен рак на женските 
гениталии; намаляване на конфликтните 
ситуации, свързани с ползване на временна 
нетрудоспособност поради майчинство.
Управление: За целите на управлението на Про-
грамата се предлага да бъде сформиран опера-
тивен щаб с представители на МО, ВМА, СЖВ, 
БАРЗА и, евентуално, други НПО. Стратегия за 
действие : Стратегията за действие по Програма-
та е средносрочна и предполага изпълнение на 
следните тактически задачи: Идентифициране и 
проследяване на задължителните измерими ин-
дикатори (вж. „Очаквани резултати”).
Повишаване професионалната компетентност 
на здравните професионалисти в поделенията и 
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гарската армия. Създаване на условия за участие 
на НПО в дейностите по реализиране на Про-
грамата. Включване на медиите (напр. военните 
телевизионни канали) и въвеждане на модерни 
технологии за провеждане на информационна и 
образователна дейност сред военнослужещите. 
Изработване на достъпни (като знания) и необ-
ширни (като обем) материали за подготовката на 
ЖВ при възникване на здравословен гинекологи-
чен проблем в необичайни условия.
Планът за действие на Програмата е обобщен в 
табл. 1.

Очаквани резултати: Повишаване информира-
ността на военнослужещите в областта на РСЗ. 
Въздействие върху отговорностите на индивида 
и институциите за опазване на РСЗ. Повишаване 
компетентността на здравните професионалисти 
в системата на ВМА, свързани с потребностите 
на военнослужещите от здравни, консултативни 
и информационни услуги.  Повишаване достъп-
ността до тези услуги. Разработване на система 
за мониторинг на услугите свързани с РСЗ. По-
вишаване честотата на използване на контрацеп-
тивни средства не само за предпазване от бре-
менност, а и за предпазване от ППИ.
Намаляване честотата на нежеланата бремен-
ност и абортите сред ЖВ.
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Tаблица 1: План за действие по Програма 
за обучение по репродуктивно и сексуално 
здраве на жените военнослужещи и техни-
те командири

ОПИСАНИЕ НА 
ЗАДАЧАТА ИЗПЪЛ НИ ТЕЛ СРОК РЕЗУЛТАТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА ПРОБЛЕМИТЕ 
НА РСЗ НА ЖВ С 
ПРИСЪСТВИЕ НА: 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИ 
ОТ ВМА, ЕКСПЕРТИ ОТ 
ЦЕНТРАЛНАТА ВОЕНО-
ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ, 
ВОЕННИ ЛЕКАРИ ОТ 
ПОДЕЛЕНИЯТА И 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

ВМА, СЖВ, 
БАРЗА, ДРУГИ 
НПО

12 
МЕСЕЦА

ПРИЕМАНЕ 
НА КОН-
СЕНСУСНА 
ДЕКЛАРА-
ЦИЯ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУ-
ЧЕНИЕ ПО СЕМЕЙНО 
ПЛАНИРАНЕ (ДВУД-
НЕВЕН СЕМИНАР) ЗА 
ЛЕКАРИТЕ В АРМЕЙ-
СКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯ, КАТО ФОРМА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ 
НА КВАЛИФИКАЦИЯТА.

ВМА, СЖВ, 
БАРЗА, ДРУГИ 
НПО

12 
МЕСЕЦА

ПОВИШЕНА 
ПОЛЕЗНОСТ, 
НАСОЧЕНА 
КЪМ ЖВ – 
ОСНОВЕН 
ПОТРЕ-
БИТЕЛ НА 
ЗДРАВНИ 
ГРИЖИ И 
УСЛУГИ

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА 
ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛ-
ТАЦИИ ПО СЕМЕЙНО 
ПЛАНИРАНЕ ОТ 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИ 
В КОНСУЛТАТИВНО-
ПРИЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ 
НА ВМА.

ВМА БЕЗ
СРОЧЕН

КОНСУЛ-
ТАЦИИ ПО 
СЕМЕЙНО 
ПЛАНИРАНЕ 
НА ЖВ

ПОВИШЕНИЕ НА 
ОБЩАТА ИНФОРМИРА-
НОСТ 
НА ВОЕННОСЛУЖЕ-
ЩИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ 
НА РСЗ.

ВМА (ПО 
ПРЕЦЕНКА  
– СПЕЦИА-
ЛИСТИ ПО 
ЗДРАВНИ 
ГРИЖИ )

12-24 
МЕСЕЦА

ПОВИШЕНА 
ИНФОРМИ-
РАНОСТ И 
РЕШАВАНЕ 
НА ПРО-
БЛЕМИТЕ 
С ГОТОВ-
НОСТТА ЗА 
ВОЕННА 
СЛУЖБА И 
ВРЕМЕННА 
НЕТРУДОС-
ПОСОБ-
НОСТ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
СИСТЕМНИ ТЕМА-
ТИЧНИ КАМПАНИИ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА НЕЖЕЛАНА 
БРЕМЕННОСТ, ППИ И 
КОНТРАЦЕПЦИЯ СРЕД 
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.

ВМА, СЖВ, 
БАРЗА, ДРУГИ 
НПО

12-36 
МЕСЕЦА

СНИЖАВА-
НЕ БРОЯ НА 
АБОРТИТЕ 
ПО ЖЕЛА-
НИЕ И ППИ 
СРЕД ЖВ 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
СИСТЕМНИ ТЕМА-
ТИЧНИ КАМПАНИИ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 
ЖЕНСКИТЕ ГЕНИТА-
ЛИИ СРЕД ЖВ.

ВМА, СЖВ, 
БАРЗА, ДРУГИ 
НПО

12-36 
МЕСЕЦА

СНИЖАВА-
НЕ 
НА СЛУЧАИ-
ТЕ С НОВО-
ДИАГН.
 ИНВАЗИВЕН 
РАК 
НА ЖЕНСКИ-
ТЕ Г
ЕНИТАЛИИ

ИЗДАВАНЕ И РАЗ-
ПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ 
НА ЖВ.

МО, ВМА, 
СЖВ, БАРЗА, 
ДРУГИ НПО

12-36
 МЕСЕ-
ЦА

ПОВИШЕНА 
ГОТОВНОСТ 
ЗА РЕАКЦИЯ 
В НЕОБИ-
ЧАЙНИ 
ОБСТОЯ-
ТЕЛСТВА

гинекологичните кабинети на ВМА. Разработване 
на система за предоставяне на контрацептивни 
средства на преференциални цени за ЖВ в Бъл-
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РЕЗЮМЕ: 
Последната епидемия от Ебола в Западна Африка потвърждава важността от добрата 
осведоменост преди пътуване. Представяме данните от епидемията започнала от м. 
Декември 2013г. до 30 Юни 2014г.  Целта на публикацията ни е да запознаем аудиторията 
с това фатално заболяване и да обърнем внимание на начините за предпазване от него. 

Ключови думи: Ебола, епидемия, превенция 

Адрес за кореспонденция: 

гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, Научноприложен център по 

военна епидемиология и хигиена, полк. д-р Андрей Галев, ел. поща: andrey_galev@abv.bg 

EBOLA VIRUS OUTBREAK IN WEST AFRICA - RECOMMENDATIONS FOR TRAVELLERS

Galev A. PhD, A. Kanev, SCMEH-MMA

SUMMARY: 

The last outbreak of Ebola virus disease in West Africa confi rms the importance of better information before 

traveling. We present the data since the month of December 2013 up to 30 June 2014. 

The purpose of our publication is to introduce the audience to this exotic but fatal disease and to turn attention 

on how to prevent it. 

Keywords: Ebola, epidemic, prevention 

Address for correspondence: Sofi a - 1606, 3“St. Georgi Sofi isky „ blvd, Military Medical Academy, Scientifi c Center for 

military epidemiology and hygiene, col. Dr Andrey Galev, PhD, e-mail: andrey_galev@abv.bg 

Пътувайки, или пребивавайки по други поводи по 
различни дестинации по света, ние можем често 
да срещнем фатални опасности. Епидемията от 
Ебола вирус в Западна Африка потвърждава важ-
ността от добрата осведоменост преди пътуване. 
Считаме, че е важно да запознаем читателите с 
основната информация от СЗО и ECDC с идеята 
да имат „едно на ум”, преди да предприемат пъту-
ването. Добре би било да се вслушаме в сентен-
цията на Рафаел Сабатини – „Който е предупре-
ден е въоръжен.” 
Последната статистика гласи следното: Към 30 
юни, в Гвинея са съобщени 413 заболявания от 
Ебола (293 потвърдени, 88 вероятни и 32 възмож-
ни) и 303 смъртни случая. В Либерия заболели-
те са 107 (43 лабораторно потвърдени), от които 
65 фатални. Отчитат се общо девет заболявания 
сред здравни работници, включително пет смърт-
ни случая. В Сиера Леоне са съобщени 239 забо-
лявания (199 потвърдени, 31 вероятни, и 28 въз-
можни) и 99 смъртни случая [5]. 

Болестта от Ебола вирус (EVD), по-рано извест-
на като хеморагична треска Ебола, е тежко, чес-
то фатално заболяване за хората. При нея лета-
литетът е до 90%, огнищата възникнат главно в 
отдалечени селища в Централна и Западна Аф-
рика, в близост до тропическите гори. Вирусът се 
предава на хора от диви животни (вероятно пло-
дови прилепи) и се разпространява в човешка-
та популация чрез предаване от човек на човек. 
Плодовите прилепи от семейство Pteropodidae 
се считат за естествен гостоприемник на вируса 
Ебола [3]. Тежко болните пациенти се нуждаят 
от интензивно поддържащо лечение. Няма спе-
цифично лечение или ваксина при хора или жи-
вотни [7]. 
Исторически Ебола се появява за първи път 
през 1976 г. в два едновременни епидемични 
взрива, в Нзара, Судан, и в Ямбуку, Демократич-
на република Конго. Последният е бил в село, 
намиращо се в близост до река Ебола, от където 
болестта носи името си [7]. 

Галев А.,д, А. Кънев, НПЦВЕХ-ВМА

ЕПИДЕМИЯ ОТ ЕБОЛА ВИРУС В ЗАПАДНА 
АФРИКА – ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ
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Еболавирус е един от трите рода на семейство 
Filoviridae (fi lovirus), заедно с род Marburgvirus и 
род Cuevavirus. Той включва пет различни вида 
- Бундибугио Еболавирус (BDBV), Заир Ебола-
вирус (EboV), Рестън Еболавирус (RESTV), Су-
дан Еболавирус (SUDV) и Тай Forest Еболавирус 
(TAFV) [1]. BDBV, EboV и SUDV причиняват голе-
ми EVD огнища в Африка, докато RESTV и TAFV - 
не. Видовете RESTV, открити във Филипините и в 
Китайската народна република, могат да заразят 
хора, но от този вид вирус до момента не се съоб-
щава заболяване при хората или смърт. 
Ебола навлиза в човешката популация първично 
чрез близък контакт с кръв, секрети, органи или 
други телесни течности на заразени животни. В 
Африка, инфекцията е документирана при шим-
панзета, горили, плодови прилепи, маймуни, ан-
тилопи и горски таралежи намерени болни или 
мъртви в тропическите гори. След това Ебола се 
разпространява вторично чрез предаване от чо-
век на човек, в резултат от директен контакт (чрез 
наранена кожа или лигавици), кръв, секрети, ор-
гани или други телесни течности на инфектирани 
хора, и непряк контакт със среди, замърсени с та-
кива течности. Погребални церемонии също мо-
гат да играят роля в предаването на вируса Ебо-
ла. Хората са контагиозни докато техните кръв и 
секрети съдържат вируса. Ебола вирус е изоли-
ран от сперма 91 дни след началото на заболява-
нето [2]. Здравните работници често се заразяват 
по време на лечение на пациенти със съмнение 
или с потвърдено заболяване от EV. Това се случ-
ва чрез близък контакт с пациентите, когато мер-
ките за контрол на инфекциите не се практикуват 
стриктно. Инкубационният период, от времето на 
инфекция с вируса до появата на симптомите, е 
2 до 21 дни. EVD е тежка остра вирусна болест, 
която често се характеризира с внезапна поява на 
висока температура, силна отпадналост, болки в 
мускулите, главоболие и болки в гърлото. Това е 
последвано от повръщане, диария, обрив, нару-
шена бъбречна и чернодробна функция, и в някои 
случаи, както вътрешни, така и външни кръвоиз-
ливи. Лабораторните находки включват намален 
брой левкоцити и тромбоцити и завишени черно-
дробни ензими. EVD може да се диагностицира 
окончателно в лаборатория чрез няколко вида 
тестове - ELISA, бързи тестове за доказване на 
антиген, тест за серумна неутрализация, RT-PCR 
анализ, електронна микроскопия и изолиране 
на вирус от клетъчна култура. Пробите, взети от 
пациенти представляват висок биологичен риск, 
съответно тестването трябва да се провежда при 
максимални условия за биологична сигурност 
(BSL 4). В Африка, плодовите прилепи, особе-
но на видове от рода Hypsigna thus monstrosus, 
Epomops franqueti и Myonycteris torquata, се счи-
тат за възможни природни гостоприемници на 
Ебола вирус. В резултат на това, географското 
разпределение на Ебола вирусите може да се 
припокрива със зоната на разпространение на 
плодовите прилепи. При липса на ефективно ле-
чение и ваксина, повишаването на осведоменост-

та на рисковите фактори за Ебола инфекция и 
защитните мерки, които могат да вземат хората е 
единственият начин да се намали разпростране-
нието на инфекция при човека и смърт. 
Предаването на вируса Ебола от човек на човек е 
преди всичко свързано с пряк или непряк контакт 
с кръв и телесни течности. Не винаги е възможно 
рано да се идентифицират пациенти с EBV, за-
щото първоначалните симптоми са неспецифич-
ни. Поради това е важно, здравните работници 
да прилагат стандартните предпазни мерки към 
всички пациенти - независимо от тяхната диагно-
за - във всички работни практики по всяко време. 
Те включват основно хигиената на ръцете, диха-
телна хигиена, използването на лични предпазни 
средства (в зависимост от риска от пръски или 
друг контакт със заразени материали), безопасни 
инжекционни практики и безопасни погребални 
практики. Препоръки за контрол на инфекциите, 
при осигуряването на грижи за пациенти със съм-
нение за или с потвърдена хеморагична треска 
Ебола са предвидени в:. Междинни препоръки за 
контрол на инфекциите при грижи за пациентите 
с подозирана или потвърдена Filovirus (Ебола, 
Marburg) хеморагична треска от март 2008 [6].
Рискът от инфекция за туристи, посещаващи Гви-
нея, Либерия и Сиера Леоне, се смята за много 
нисък. Повечето човешки инфекции от EV са ре-
зултат от директен контакт с телесни течности или 
секрети от инфектиран човек. Най-голям риск от 
инфекция крият грижите за заразените пациенти, 
особено в болнична обстановка, опасни медицин-
ски процедури (включително излагане на замър-
сени медицински изделия, като например игли и 
спринцовки и незащитено излагане на заразени 
телесни течности) [4].
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Резюме
Целта на настоящото проучване е да установи влиянието на транспортния шум върху 
здравето на населението в град Кърджали, Република България за периода 2001-2013 годи-
на. Материали и методи: Анализирани са данните от мониторинга на уличния шум в града 
за периода 2001-2013 г. и заболеваемостта на населението (0-17г. и над 18 г.) от община 
Кърджали за периода 2001-2010 г. по основните класове болести по МКБ, провокирани от 
шумовото замърсяване, проследени в динамика.
За статистическата обработка на данните се използва непараметричната корелация на 
Спирман. Резултати и обсъждане: Неблагоприятните тенденции на факторите, влияещи 
върху акустичната обстановка в града, се потвърждават от шумовите характеристики 
за последните години. Те показват трайно увеличаванe на шумовото замърсяване, като 
преобладаващи са нивата в диапазона 68–72 dB(A), при норма 55-60 dB(A). 
Резултатите показват голяма значима корелация (α ≤ 0.01) и за двете възрастови групи 
между средното ниво на шум и Болестите на нервната система. При възрастното насе-
ление с такава корелация са и Болестите на ухото и мастоидния израстък. 
Заключение: Направената оценка е база за реализиране на задължителни мероприятия, 
свързани с оптимизиране на акустичната среда с цел подобряване на общественото здра-
ве на населението в района, подложено паралелно и на атмосферно замърсяване.

Ключови думи: шум, здравен риск

ВЛИЯНИЕ НА ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТА 
ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЕКО-
ЛОГИЧНО РИСКОВ РАЙОН В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ
Стайкова Ж., Р. Чилингирова

РЗИ - Кърджали, 6600, ул.”Ген.Вл.Стойчев”№2

 TRAFFIC NOISE IMPACT ON POPULATION HEALTH IN AN ECOLOGICAL RISK AREA OF BULGARIA

Staykova J., Chilingirova R.
Regional Health Inspectorate, 2 Gen.Vl.Stoychev str. Kardzhali, 6600, Bulgaria

Abstract

The aim of the presented study is to evaluate motor vehicle noise impact on the health of the population in the 

town of Kardjali, Bulgaria for the period 2001-2010.

Materials and Methods  Evaluation of the data from the city streets’ noise monitoring for the period 2001-2010 

and dynamic tracking of population morbidity from the main classes of ICD diseases related to noise pollution 

for the same perion in 2 age groups 0-17 and 18+ was performed. The data was analyzed statistically, using 

nonparametric Spearman correlations tests. Results and Discussion: The adverse trends of the factors, affect-

ing acoustic environment in the town, was confi rmed by noise characteristics for the last 10 years. The data 

demonstrated lasting increase of noise pollution with prevailing levels in the range 68-72 dB(A) and noise limit 

55-60 dB(A). Results showed a high signifi cant correlation (r< 0.01) for both age groups between the average 

noise level and diseases of the nervous system. In the adult population noise levels signifi cantly correlate with 

ear diseases and mastoid process. Results showed a high signifi cant correlation (r< 0.01) for both age groups 

between the average noise levels and diseases of the nervous system. In the adult population, noise levels 

signifi cantly correlated with diseases of the ear and mastoid process. 

The presented evaluation is the basis for the implementation of mandatory actions, aiming to optimize the acous-

tic environment in order to improve the health of the population in the area that is also exposed to air pollution.

 Keywords: noise, health risk

Шумът в населените места е голям проблем за 
околната среда в световен мащаб [1,2]. После-
диците от шума в околната среда, включително 

дискомфорта, се признават от Европейския съюз 
за здравен проблем [3, 4,5]. Необходимостта от 
контрол и управление на шума в урбанизирана-
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та среда са дефинирани в Директива 2002/49/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно 
оценката и управлението на шума в околната 
среда „като част от политиката на Общността да 
постигне високо равнище на опазване на здраве-
то и защита на околната среда” [6].  В Република 
България определянето на състоянието на шумо-
вото натоварване в урбанизираните територии се 
осъществява чрез Национална система за мони-
торинг на шума в околната среда. Функционира-
нето на системата е регламентирано с Наредба 
№ 54 от 2010 г. на Министерство на здравеопаз-
ването (МЗ) и Министерство на околната среда 
и водите (МОСВ) за дейността на Националната 
система за мониторинг на шума в околната среда 
и за изискванията за провеждане на собствен мо-
ниторинг и предоставяне на информация от про-
мишлените източници на шум в околната среда 
(обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.) [7,8,9]. 
Целта на настоящото проучване е да установи 
влиянието на транспортния шум върху здравето 
на населението в град Кърджали, Република Бъл-
гария за периода 2001-2013 година.

Материали и методи
Оценката на шумовото натоварване в урбанизи-
раните територии се извършва съгласно изисква-
нията на „Методика за определяне броя, разпо-
ложението и разпределението на пунктовете за 
мониторинг на шума, както и периодичността на 
измерванията и/или изчисленията на шумовите 
нива”, утвърдена от МЗ в съответствие с посоче-
ните методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и 
МОСВ за показатели за шум в околната среда от-
читащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите 
за оценка на стойностите на показателите за шум 
и вредните ефекти от шума върху здравето на на-
селението (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г.) [2,3]. 
С методиката се определят общите изисквания 
към определянето, разположението и разпреде-
лението на пунктовете за мониторинг на шума 
в урбанизираните територии, както и периодич-
ността на измерванията и/или изчисленията на 
шумовите нива. 
Измерванията и/или изчисленията на шума в 
урбанизираните територии се извършват от РЗИ 
в определени пунктове, не по-малко от един път 
годишно, в периода м. май-юни и/или м. септем-
ври-октомври. 
До 40 % от пунктовете за мониторинг на шума се 
определят върху територии, прилежащи към път-
ни, железопътни и въздушни трасета. 
До 30 % от пунктовете за мониторинг на шума се 
определят върху територии с промишлени източ-
ници на шум – производствено-складови терито-
рии и зони и . До 30 % от пунктовете за монито-
ринг на шума се определят върху територии, под-
лежащи на усилена шумозащита.  За всеки пункт 
на замерване са отчетени: вида и състоянието 
на пътното покритие, наклона на улицата, вида 
на околните сгради, наличието на озеленяване и 

влиянието на метеорологичните фактори по вре-
ме на мониторинга.  Стойностите на показателя 
Lден (дневно ниво на шума) са определени чрез 
измервателен метод с технически средства на 
“Brüel & Kjær”: интегрален шумомер “Mediator™” 
тип 2239A и звуков калибратор тип 4231. Анализи-
рани са данните от мониторинга на уличния шум 
в града за периода 2001-2013 г. и заболеваемост-
та на населението (0-17г. и над 18 г.) от община 
Кърджали за периода 2001-2010 г. по основните 
класове болести по МКБ, провокирани от шумово-
то замърсяване, проследени в динамика. За ста-
тистическата обработка на данните се използва 
непараметричната корелация на Спирман.
Резултати и обсъждане: Контролните данни, от-
читащи дневните еквивалентни нива на шума по 
диапазони за периода от 2001 до 2013 година са 
представени в следните таблици и диаграми:

Таблица 1. Разпределение по диапазони на 
регистрираните шумови нива на терито-
рията на град Кърджали за периода 2001-
2013 година

Година
Общ 

брой 

пунктове

Разпределение на регистрираните шумови 

нива по диапазони, в брой
под 58 

dB(A)

58-62 

dB(A)

63-67 

dB(A)

68-72 

dB(A)

73-77 

dB(A)

78-82 

dB(A)

над 82 

dB(A)  

над ГС 

(бр.)

2001 21 5 2 5 7 2 0 0 15

2002 24 3 2 9 8 2 0 0 23

2003 24 5 1 8 9 1 0 0 21

2004 24 3 3 6 10 2 0 0 22

2005 24 5 0 8 6 5 0 0 22

2006 24 5 0 8 10 1 0 0 24

2007 15 5 0 3 7 0 0 0 9

2008 15 5 1 2 7 0 0 0 12

2009 15 4 2 5 4 0 0 0 10

2010 15 5 1 4 5 0 0 0 10

2011 15 4 2 4 5 0 0 0 9

2012 15 5 1 6 3 0 0 0 10

2013 15 5 1 5 4 0 0 0 8

Таблица 2. Процентно разпределение по 
диапазони на регистрираните шумови нива 
на територията на град Кърджали за пери-
ода 2001-2013 година

Година
Общ брой 

пунктове

Разпределение на регистрираните шумови нива по 

диапазони, в %

под 58 

dB(A)

58-62 

dB(A)

63-67 

dB(A)

68-72 

dB(A)

73-77 

dB(A)

78-82 

dB(A)

над 82 

dB(A)  

над ГС 

(бр.)

2001 21 23,8 9,5 23,8 33,3 9,5 0,0 0,0 71,4

2002 24 12,5 8,3 37,5 33,3 8,3 0,0 0,0 95,8

2003 24 20,8 4,2 33,3 37,5 4,2 0,0 0,0 87,5

2004 24 12,5 12,5 25,0 41,7 8,3 0,0 0,0 91,7

2005 24 20,8 0,0 33,3 25,0 20,8 0,0 0,0 91,7

2006 24 20,8 0,0 33,3 41,7 4,2 0,0 0,0 100,0

2007 15 33,3 0,0 20,0 46,7 0,0 0,0 0,0 60,0

2008 15 33,3 6,7 13,3 46,7 0,0 0,0 0,0 80,0

2009 15 26,7 13,3 33,3 26,7 0,0 0,0 0,0 66,7

2010 15 33,3 6,7 26,7 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7

2011 15 26,7 13,3 26,7 33,3 0,0 0,0 0,0 60,0

2012 15 33,3 6,7 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 66,7

2013 15 33,3 6,7 33,3 26,7 0,0 0,0 0,0 53,3
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Фигура 1. Процентно разпределение по ди-
апазони на регистрираните шумови нива на 
територията на град Кърджали за периода 
2001-2013 година
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Фигура 2. Относителен дял на наднорме-
ните шумови нива, отчетени в контролни 
пунктове на територията на град Кърджа-
ли за периода 2001-2013 година
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Анализът на данните показва, неблагоприятно 
продължаващо задържане на високите шумови 
нива от диапазона 68-72 dB(A) за периода от 2001 
до 2011 година. В контролните измервания преоб-
ладават и нивата в диапазона 63-67 dB(A). През 
последните две години се регистрира снижаване 
на отчетените стойности в тези диапазони. 
Случаите на регистрирани най-ниски шумови 
нива – под 58 dB(A) запазват относително посто-
янна тенденция за целия период. Положителен 
факт за разглеждания период е отсъствието след 
2006 година на по-високите стойности на шумови 
нива от диапазона 73-77 dB(A). Не са регистрира-
ни и нива над 78 dB(A). Извършените измервания 
през последната година показват, че регламенти-
раните допустими шумови нива са превишени в 8 
от контролните пунктове на територията на град 
Кърджали, което представлява 53% от общия 
брой контролирани зони. За 12-годишен период 
се наблюдава  понижение на относителния дял 
на пунктовете, в които са отчетени шумови нива 
над граничните стойности (ГС), по-ясно изразено 
след 2008 година. Въпреки това процентното съ-
отношение на шумовите нива над ГС доминира, 
което установява утежнена акустична обстановка 
в урбанизираната среда, свързана с възникване 
на здравен риск. Статистическата обработка на 
данните показва корелация между нивото на за-

болеваемостта по определени класове болести, 
характерни при шумова експозиция и средното 
ниво на шума. В първата възрастова група (от 0 
до 17 години) се установява голяма значима ко-
релация (α ≤ 0.01) между Болести на нервната 
система и средното ниво на шума. Със значима 
корелация (α ≤ 0.05) са Болести на ендокринната 
система, разстройства на храненето и на обмяна-
та на веществата, Психични и поведенчески раз-
тройства, Болести на органите на кръвообраще-
нието и Болести на храносмилателната система. 
И при възрастното население (над 18 години) се 
наблюдава голяма значима корелация между ни-
вото на шума и стойностите на заболеваемостта 
от Болести на нервната система. С такова ниво 
на значимост са и Болестите на ухото и мастоид-
ния израстък. Корелационна значима зависимост 
показва заболеваемостта от Психични и поведен-
чески разтройства.
Изводи: Неблагоприятните тенденции на фак-
торите, влияещи върху акустичната обстановка 
в града, се потвърждават от шумовите характе-
ристики за последните години.  Те показват трай-
но установяване на шумовото замърсяване, като 
преобладаващи са нивата в диапазона 68–72 
dB(A), при норма 55-60 dB(A). 
Статистическата обработка на данните показва 
показва корелация и за двете възрастови групи 
между средното ниво на шум и стойностите на за-
болеваемостта от Болести на нервната система и 
Психични и поведенчески разтройства. 
Утежненият акустичен климат допринася в зна-
чителна степен във формирането на стойностите 
на заболеваемостта по класове болести, харак-
терни за шумова експозиция.
Заключение: Направената оценка е база за ре-
ализиране на задължителни мероприятия, свър-
зани с оптимизиране на акустичната среда с цел 
подобряване на общественото здраве на населе-
нието в района, подложено паралелно и на атмос-
ферно замърсяване.
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ПОЗНАВАМЕ ЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  UV 
ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

МариноваТ., В. Иванчева, Св. Пеева, Хр. Групчева 

Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет – Варна, СБОБАЛ-
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РЕЗЮМЕ
Цел: Да се анализира подготовката на младите хора да използват средства за защита от ултравио-
летова светлина на очите  и техните познания за рисковете от UV радиацията. Материали и методи: 
Използвани са въпросници за анкетиране на млади хора, на възраст от  20 до 35 години. В анкетните 
листи са посочени 4 отворени и 8 затворени въпроси, при анонимност на теста. Резултати: Анкетното 
прочване демонстрира, че младите хора познават UV лъчите като неблагоприятен фактор, но не знаят 
конкретни причини за вредното им влияние. Повечето от тях използват основно слънчеви очила, като 
разчитат единствено на съобщения на търговците за достатъчно ниво на защита и подбират очила на 
база външен вид и известност на марката. Много малко на брой от анкетираните познават и използват 
други средства, които биха могли да ги предпазват от ултравиолетовите лъчи. Като цяло анкетирани-
те са по-запознати с UV защита на кожата. Заключение: Младите хора слабо познават рисковете на 
излагане на ултравиолетова светлина и поради тази причина не използват масово разнообразните 
методи за предпазване. Допълнителни експерименти ще анализират ролята на това наблюдение за 
подобрение на качеството на живот и предпазване на очната повърхност, като и дългосрочните ефекти 
на подобна профилактика. 

Ключови думи: УВ радиация, кожа, очи протекция

DO WE KNOW THE NEED OF UV PROTECTION UTILITIES

Marinova T.,V. Ivancheva, Sv. Peeva, Hr. Grupcheva

Ophtalmology departament, Medicial university - Varna

SUMMARY

To analyse the knowledge about skin and eyes UV protection among young people and their knowledge of UV 

as a life time risk factor. Materials and methods: Anonymous questionnaires(including 4 opened and 8 closed 

questions) were distributed among  young people aged between 20 and 35 years. Results: The questionnaire 

demonstrated that young people are aware about harmful effect of UV radiation in general; however the real 

mechanism is most of the time not clear.  Most of the participants use sunglasses, chosen on the basis of 

commercial advertisement and friend’s advice,  or  on the basis of internet. Very small part of  young people 

know and use variety of UV protection for eyes. They know and apply more skin protection. Conclusion: Young 

people don’t know enough about UV radiation risks for their skin and eyes and that’s why they do not use com-

plex protection. More experiments could analyse the advantage of the study for better life and eye protection 

and the aid of future long-term consequences and prophylaxis.

Key words: UV radiation, eye, skin protection

Ултравиолетовите лъчи (UV) са електро-магнит-
но излъчване с дължина на вълната по-къса от 
тази на видимата светлина, но по-дълга от тази 
на рентгеновите лъчи, между 10 и 400 nm, и с 
енергия между 3,10 и 124 елетроволта.Описват 
се три вида ултравилетови лъчи: UVA, UVB и 
UVC. Дългите вълни или черната светлина (UVA) 

имат вълнов обхват от  400nm до 320nm. Средни-
те вълни (UVB) имат вълнов обхват от 320nm до 
280nm. Късите вълни (UVС) имат вълнов обхват  
под 280nm.
Всеки е изложен на въздействието на ултрави-
олетовата радиация от слънцето и от много из-
куствени източници. Продължителното излагане 
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на UV радиация може да доведе до временни 
и хронични здравни проблеми с кожата, очите 
и имунната система [6]. Очните увреждания са 
обект на интензивни проучвания и включват две 
основни групи: остри и хронични. В последните 
години се обръща особено внимание на хронич-
ните очни увреждания като резултат от кумула-
тивното действие на УВ лъчите. Проучване на 
Минас Коронео демострира, че УВ промените на-
стъпват много рано през живота. Изследване на 
деца в ученическа възраст в Австралия с лампа 
на Коронео открива, че едно от три (29%) деца на 
възраст 9-11 години и повече от 8 от 10 (81%) на 
възраст 12-15 години има флуоресцентни точки 
по лимба на очи с нормално зрение [7]. Децата 
са по-подвласни на влиянието на УВ радиацията 
тъй като те прекарват повече време на открито. 
Дълготрайното излагане на слънчева светлина 
увеличава риска от очни заболявания свързани с 
възрастта, където УВ радиацията има роля. Хора-
та, чието ежедневие, навици и работа е свързано 
с по-дълга експозиция на слънчева светлина и на 
УВ лъчи, са в риск.
Фотокератитът и фотоконюнктивитът са въз-
паления на роговицата и на конюнктивата. Тези 
възпалителни реакции могат да бъдат сравнени 
със слънчево изгаряне на много чувствителна 
кожа, подобно се наблюдава на тъканите на оч-
ната ябълка и клепачите. Обикновено се появя-
ват в рамките на няколко часа на експозиция на 
силна слънчева светлина. Фотокератитът и фото-
конюнктивитът могат да бъдат много болезнени, 
обаче те са обратими и не водят до дългосрочно 
увреждане на окото или зрението.
Екстремна форма на фотокератит е снежна сле-
пота. Тя се проявява понякога при скиори и алпи-
нисти, които имат изключително високи нива на 
УВ излагане поради условия на висока надмор-
ска височина и много силното отразяване от зем-
на повърхност - пресен сняг може да отразява до 
80% от моментната УВ радиация. Тези екстремни 
нива на ултравиолетови лъчи нарушават външни-
те клетки на очната ябълка, което води до слепо-
та. Снежна слепота е много болезнена, когато се 
отделят мъртвите клетки. В по-голямата част от 
случаите на нови клетки растат бързо и зрението 
се възстановява в рамките на няколко дни.
Птеригиумът е разрастване на конюнктивата над 
повърхността на окото, често срещан козметичен 
недостатък и вероятно е свързан с продължител-
но излагане на ултравиолетови лъчи. Проучва-
ния проведени на остров Норфолк в Тихи океан 
демонстрират повишени нива на флуоресцентно 
светене на конюнктивата, при изследване на Ми-
нас Конорео. Това състояние се свърза и с нали-
чието на птеригиум при един от десет изследвани 
пациента[7]. Птеригиумът може да се развие над 
центъра на роговицата и по този начин да се нама-
ли зрителната острота. Той също така има склон-
ност да се възпалява. Отстраняват се оперативно.
Ролята на УВ радиацията при развитието на за-
болявания на заден очен сегмент е по-малко изя-

снена в сравнение с тези на преден очен сегмент. 
Изследване, проведено във Франция дава някои 
отговори. Авторите откриват по-висока честота на 
макулопатия и друзи, както и случаи на диагно-
стициране на птеригиум, пингвекула или корти-
кална катаракта при планински водачи, които са 
изложени на високо ниво на УВ радиация в срав-
нение с хора, живеещи в низините[7]. 

Цел: Да се анализира подготовката на младите 
хора да използват средства за защита от ултра-
виолетова светлина на очите  и техните познания 
за рисковете от UV радиацията.

Материали и методи: Използвани са въпросници 
за анкетиране на млади хора, на възраст от  20 до 
35 години. В анкетните листи са посочени 4 отво-
рени и 8 затворени въпроси, при анонимност на те-
ста. Анкетата е представена като Приложение 1.

Резултати: В проучването участват млади хора 
на възраст между 20 и 35 години. Те са подбрани 
на случаен принцип сред пациенти, прдружители 
и студенти, посетили СБОБАЛ - Варна през месец 
юни-юли 2012. От общо 41 анкети 33 са попълне-
ни от жени и 8 от мъже. Средна възраст на жените 
е 23,7 години, средна възраст на мъжете е 23,3 
години и общо за цялата група е23,65 години.
От друга страна младите хора описват познания 
на различните видове средства за предпазване 
от UV радиация, но само много малка част от 
тях отговарят, че използват някакви такива за за-
щита. Отговорите  и честотата на използване на 
съответните средства за защита са представени 
в таблица 1. Анкетираните излагат в свободен 
текст какви биха били уврежданията на кожата и 
на очите в следствие продължително излагане на 
слънчева УВ радиация. Част от анкетите са без 
конкретни отговори. 

Таблица 1: Какви защитни срества позава-
те и използвате?

КАКВИ ЗАЩИТНИ 
СРЕДСТВА 
ПОЗНАВАТЕ? 

КАКВИ ЗАЩИТНИ 
СРЕДСТВА  ИЗПОЛЗВАТЕ? 

ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ 

НА КОЖАТА

КРЕМ, ДРЕХИ, 
МЕДИЦИНСКА 
КОЗМЕТИКА, 
ШАПКА, ЧАДЪР

КРЕМ – 55%

КРЕМ САМО НА ПЛАЖ – 10%

БЕЗ ОТГОВОР – 30%

ДРУГИ – 5%

ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ 

НА ОЧИТЕ

“ОЧИЛА СЪС 
ЗНАК UV 400”, 
КАПКИ

ОЧИЛА – 24%

НЕ ИЗПОЛЗВАМ – 55%

БЕЗ ОТГОВОР – 11%

Младите хора показват незнание за видовете ул-
травиолетови лъчи. Неслучайно в анкетата беше 
поставен подвеждащ въпрос с изброени четири 
вида УВ лъчи, кгато класификацията им ги разде-
ля на три вида. Дадени са повече от един отговор. 
Резултатите може да се видят в таблица 2. Най-
силната УВ радиация е обедния часови пояс, ко-
гато е и най-честото излагане на слънце и според 
отговорите на участниците в анкетата. 



22

|||, 2014, 2 ( 7 )

Таблица 2: Какви видове ултравиолетови 
лъчи познавате?

UVA UVB UVC UVD ??

37 18 1 2

90% от 
отговори-
лите

43%  от
 отговори-

лите

2,5% от 
отговори-
лите

4,8%  от 
отговори-
лите

Резултатите показват, че 23 от анкетираните най-
често за навън в часовете между 11 и 14ч, в по-
малка степен това се случва (10 отговора) от 14 
до 18ч и най-малко (2 отговора) в сутрешните ча-
сове от 8 до 11ч.
За да определи влиянието на УВ радиацията от 
значение е времетраенето на излагане на слънце. 
Разделихме това време през интервали от 2 часа. 
Най- много от анкетираните посочват именно, че 
те прекарват под слънцевите лъчи до 2часа днев-
но. Останалите отговори са значително по-малко 
като стойност - таблица 3. 

Таблица 3 : Часове слънцеизлагане дневно

до 2ч. 2 – 4ч. 4 – 6ч. над 6ч.
не се 

излагам

Брой 
отговори

21 8 6 3 3

За нас беше от значение да открием освен по-
знанията на младите хора за средствата за защи-
та от УВ лъчения и до колкото те се възползват 
от разнообразните методи за предотватяване и 
предпазване. Попитахме ги дали носят очила или 
контактни лещи, и ако да, познават ли тези сред-
ства да имат защита. От анкетираните само чети-
рима носят контактни лещи, но не знаят и не по-
знават защитата им. Един анкетиран носи очила, 
но не му е известно дали плаките имат защита. 
На финалът на анкетата поставихме въпроса на 
слънце-защитата на кожата. Познават ли съкра-
щанието SPH, какъв фактор използват за себе 
си. Отговорите са разнообразни и няма отчетливо 
предобладаващ избор. За нагледно представяне 
резулатите са демонстрирали в  графика 1. 

Обсъждане: Ултравиолетовите лъчи (UV) са 
електро-магнитно излъчване с дължина на въл-
ната по-къса от тази на видимата светлина, но 
по-дълга от тази на рентгеновите лъчи, между 10 
и 400 nm, и с енергия между 3,10 и 124 елетро-
волта. Спектърът на ултравиолетовото излъчване 
се подразделя по различни начини в различните 
области на науката и техниката. Предварителният 
стандарт на Международната статистическа орга-
низация, ISO-DIS-21348, предназначен за опре-
деляне на слънчевата радиация, описват се три 
диапазони[2]. Посочени са в таблица 4.

Таблица 4: Спектър на ултравиолетово 
излъчване

Наименование 
Съкра-

щение 

Вълнов 

обхват 

Енергия 

на фотона 

Ултравиолет A 

(дълги вълни, 

черна светлина)

UVA 400 nm - 315 nm
3,10 eV - 3,94 eV

Ултравиолет B 

(средни вълни)
UVB 315 nm - 280 nm

3,94 eV - 4,43 eV

Ултравиолет C 

(къси вълни, 

дезинфекционни)

UVC 280 nm - 100 nm
4,43 eV – 12,4 eV

Продължителното излагане на интензивна слън-
чева светлина уврежда кожата, но и очите. Това 
се дължи на ултравиолетовите лъчи (UVA, UVB, 
UVC), които са невидими за човешкото око. Част 
от тях се филтрират от озоновия слой в страто-
сферата, но с неговото изтъняване все повече се 
увеличава интензитетът на това излъчване в ня-
кои райони на света.
Нивата на UV радиация се влияят от различни 
географски и природни особености. Колкото по-
високо се намира слънцето, толкова по-силна е 
UV радиацията. Нейните нива варират спрямо 
периода от деня и годината. Извън тропиците, 
максимални са нивата когато слънцето достига 
най-високата си положение – по обедните часове 
през лятото. С приближаване от полюса към ек-

Графика 1: 
Избор на UV фактор.
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ватора нивото на UV радиацията се повишава[5]. 
Надморската височина оказва директна промяна 
на силата на UV радиацията. С увеличение на 
надморската височина атмосферата изтънява и 
абсорбира по-малко UV радиация. Нивото на UV 
радиацията се увеличава с 10% до 12% на всеки 
1000 метра[2]. Озоновият слой също има влияние 
върху нивото на абсорбиране на значителна част 
от UV радиацията, която иначе би достигнала 
до повърхността на земята[2,5]. Тъй като нивата 
на озоновия слой варират през годината и дори 
в рамките на деня, нивото на UV радиация по-
стоянно е различно. UV радиацията се отразява 
или разсейва до определени граници от различни 
земни повърхности. Например, пресен сняг, сух 
пясък. За отражението има значение и облачната 
покривка, която спира радиацията в дадена сте-
пен. От проведената анкета открихме, че млади-
те хора имат общи познания за УВ радиацията, 
знаят че има опасност за кожата и за очите и по-
знават различни средства за предпазване на ко-
жата и очите, но много слабо познават детайлите. 
Много малка част от анкетираните се досетиха за 
очилата и контактните лещи като средства за УВ 
защита. Допълнителни единици ги използват. 
Слънчевите очила далеч не са само стилен мо-
ден аксесоар, а и основно средство за защита на 
очите от ултравиолетовото излъчване[3]. Мнозина 
погрешно смятат, че UV-лъчите са по-силни през 
летния сезон. Това съвсем не е така. Определящо 
е колко време прекарваме на слънце, независимо 
дали лятно или зимно. Най-опасният период от 
деня е в интервала от 11 часа до 14 часа[4]. Сте-
пента на защита на плаките на слънчевите очи-

ла, която обикновено е посочена върху дръжката, 
рамката, стъклата, етикета или в паспорта на очи-
лата, не зависи от цвета на стъклата. Най-често 
това е знак UV 400! Той означава, че в химическия 
състав на стъклата влизат добавки, които осигу-
ряват 100% защита. Друга много важна характе-
ристика на очилата е наличието на поляризация 
на плаките. Хора остават с погрешното впечатле-
ние, че защитата от UV лъчи и поляризацията са 
идентична характеристика. Всъщност това са две 
различни свойства на слънчевите очила. Очилата 
могат да имат само UV филтър (както повечето 
предлагани на пазара) или да съчетават в себе 
си защитата от ултравиолетовите лъчи с поляри-
зиращия филтър, който премахва отблясъците от 
отразената светлина[3,6].
Заключение: Младите хора слабо познават рис-
ковете на излагане на ултравиолетова светлина 
и поради тази причина не използват масово раз-
нообразните методи за предпазване. Доверяват 
се единствено на търговските предложения  и 
правят своя избор за очила на база външен вид 
и мода.
Допълнителни експерименти ще анализират 
ролята на това наблюдение за подобрение на 
качеството на живот и предпазване на очната 
повърхност, като и дългосрочните ефекти на по-
добна профилактика. Това е задача и предизвика-
телство пред лекарите по превантивна медицина, 
дерматолози и офталмолози, които да запознаят 
по-подробно хората със средствата за ултравио-
летова защита, да обосноват необходимостта от 
използването им и да мотивират отделния човек 
да бъде грижовен за здрава кожа и очно здраве.
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НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕ-
СИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ 
УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧ-
ВАНЕ - 2013

Киров Л. , А. Кирова, МФ, СУ „Св. Климент Охридски“

РЕЗЮМЕ
„В училище изпитваме непрекъснат стрес от оценките, отношенията в класа, разби-
рателство с учителите, дали аз ще съм най-добрияи т.н. Непрекъснатото напрежение, 
дали нашите родители ще са удовлетворени от оценките ни и дали ще се гордеят с нас.“ 
Някои данни сочат, че 27,3% от учениците са с ниска степен на стрес,а 72,7 % - с умере-
на степен (изследване на 44 ученика в гимназиална възраст, РЗИ, София, 2011).Проучване 
сред случайно подбрана извадка на ученици в гимназиална възраст разкрива, че 22.3% от 
момичетата и 11.4 % от момчетата съобщават за настоящ или преживян епизод на уни-
полярна депресия.Според резултатите от нашето проучване, всеки четвърти от анкети-
раните или близо 79 % изпитват високи нива на стрес. Тези високи нива са 3.75 пъти по-
чести сред момичетата в сравнение с момчетата.Индикации за депресия има при 62.5% 
от анкетираните ученици, което съотвества на високата честота на високо ниво на 
изпитван стрес. Честотата на индикации за наличие на депресия сред момичетата е по-
голяма в сравнение с тази при момчетата- близо 2/3 (66.7%), съответно 1/2 (50%).
Ключови думи: ученици, стрес, депресия.
Адрес за кореспонденция: Л. Киров, МФ, СУ „Св. Климент Охридски“, e-mail: kirov.lyubomir@gmail.com

STRESS LEVEL AND DEPRESSION INDICATORS IN THE SEVENTEEN YEARS OLD STUDENTS. 

2013 PILOT STUDY RESULTS

Kirov L. , A. Kirova, Faculty of medicine, Sofi a university “Snt. KlimentOchridski”

SUMMАRY

“We experience permanent stress in school due to relationship in class, marks, teachers’ comprehension, 

wandering whether I will be the best in class, etc. We are constrained about our parents’ feelings: are they 

pleased with our marks, are they proud of us?” There is some dataq that 27.3 % of pupils experience low 

level of stress and 72.7%- moderate level (a research of 44 pupils at a high school Sofi a, 2011). Data from 

investigation of random sample of pupils shows that 22.3% of the girls and 11% of the boys report a present or 

experienced episode of unipolar depression. According to date from our research one out of four respondents 

or almost 79% experience high levels of stress. Those high levels are 3.75 fold more frequent among girls in 

comparison to boys. Indications for depression were determined among 62.5% of respondents and correspond 

with the high prevalence of high level stress experienced by pupils. The prevalence of indications for depres-

sion among girls is higher compared to that among boys- almost 2/3 (66=7%),1/2 (50%) respectively.

Key words: pupils, stress, depression.

Adress for correspondance: L. Kirov, Faculty of medicine, Sofi a university “Snt. KlimentOchridski”,e-mail: kirov.lyubomir@

gmail.com

КАКВО МИСЛЯТ УЧЕНИЦИТЕ?
„Стрес, стрес и пак стрес.... Причините за него са 
навсякъде в заобикалящия ни свят, а предпостав-
ките- най-вече вътре в самите нас. 

Стресът при учениците е често срещан проблем 
в нашето ежедневие. Всеки ден в училище чувам 
оплаквания от своите съученици: с какво нежела-
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ние идват на училище, колко напрегнати се чувст-
ват, какви здравословни проблеми имат- най-чес-
то ги боли глава, писнало им е от живота и т.н. На 
въпроса: какво ги натоварва до такава степен, че 
да се чувстват постоянно стресирани, получавам 
от всички подобни отговори, които не се променят 
значително с времето. Най- често сочените фак-
тори, които влияят на нашето психическо и фи-
зическо състояние са: училище, социален живот, 
семейство.
В училище изпитваме непрекъснат стрес от 
оценките, отношенията в класа, разбирателство с 
учителите, дали аз ще съм най-добрия и т.н. Не-
прекъснатото напрежение, дали нашите родители 
ще са удовлетворени от оценките ни и дали ще се 
гордеят с нас.
Социалният живот играе една от най-важните 
роли в битието на тийнейджъра. На асоциални-
те интровертни типове деца им е по-трудно да се 
справят с тежкото ни ежедневие. Те не искат, а и 
често нямат към кого да се обърнат, за да споде-
лят мъката си, проблемите си, а дори и радостта. 
На такива деца им е трудно да общуват дори и с 
родителите си. Те са особено податливи на стре-
сорите и често стигат до депресия.
Семейството. Ако не е семейството, което да те 
разбира, кой друг бил могъл? Най-голямата опора 
в живота на учениците е семейството. В крехката 
възраст, в която се намираме родителите трябва 
да осъзнаят, че трябава да застават зад децата си 
и техните идеи, а не с ножица да режат крилете 
на мечтите им.  11-ти клас е времето, когато всеки 
ученик се ориентира къде да учи след гимназията 
и какво да прави с живота си за напред. Някои хо-
дят на уроци, което води до допълнителен стрес, 
напрежение и неспособност за добра ефектив-
ност при изпълняване на  задълженията ни. Дру-
ги са притискани от родителите бързо да вземат 
решение, какво искат да учат, докато те самите 
все още не искат да направят тази толкова важна 
крачка. Повечето възрастни започват да се карат 
на децата си и обострят отношенията помежду 
им, без да попитат- защо не могат децата им да 
решат, дали просто не ги е страх... Най-често се 
случва така, че родителите взимат решение вмес-
то тийнейджърите, който впоследсвие понасят те-
глото на чуждия избор и съжаляват цял живот, че 
са позволили някой да предопредели съдбата им.
Когато децата се оплачат на родителите си за 
своите проблеми, за това колко ни е трудно и кол-
ко сме стресирани, възрастните обикновено питат 
от какво толкова се стресираме, та ние знаем ли 
какво изобщо са истинските проблеми. Мислят си, 
че като сме толкова млади си живеем живота и ня-
маме кой знае какви грижи и задължения. Е, скъпи 
възрастни, животът на тийнейджърите не е толко-
ва лесен, за колкото го смятате. Третирате ни като 
деца, а очаквате да се държим като възрастни. Но 
човек пораства, порастват и неговите проблеми.
Очевидно стресът и неговите ефекти върху уче-
ниците е нещо, което съществува. За него се гово-
ри и се изследва, но ние ние учениците сме само 
обект на тези проучвания“. 

ПОНЯТИЕ ЗА СТРЕС
Понятието “стрес” става популярно след края 
на втората световна война в САЩ. За първи път 
се появавя в обзорното списание ”Psychological 
Abstract” (1944).  Установява се, че фронтовата 
обстановка може да доведе до ясно изразени пси-
хически и физиологически изменения у военно-
служещите. През първата световна война психич-
ните разстройства в резултат на военните боеве 
са носили термина “снаряден шок” (shell shock), 
поради допускането, че тези разстройства имат 
органичен характер и са следствие на увреждания 
на мозъка от избухнал в близост снаряд. В начало-
то на 50-те години се въвежда терминът “стресови 
разстройства”, а понастоящем се използват поня-
тията “реакция на боен стрес”, “бойна умора”, бой-
но изтощение”. С особен принос за въвеждането 
на термина стрес в научна и всекидневна употре-
ба е книгата «Хората в условията на стрес» (Mеn 
under stress, Grihker and Spiegel, 1945).
Трудно е да се даде точна дефиниция на стреса. 
Някои дори считат, че той не съществува, а дру-
ги го ползват като извинение за нежеланието си 
да поемат отговорност и товар, който не искат да 
носят. Има и точно противоположни твърдения- 
стресът е „чумата“ на цивилизацията, от която 
страдат повечето от хората в различни възрасти.
Най-общо терминът „стрес“ отразява взаимо-
действието между индивида и средата, като оп-
исва психобиологичния процес на изменения в 
психичните, поведенческите и физиологичните 
реакции, насочени към адаптация. Стресът се 
поражда от стресори, събития или мисли, които 
представляват заплаха, вреда или предизвика-
телство за организма или надхвърлят наличните 
ресурси за справяне (Dougal and Baum).

МОДЕЛИ НА СТРЕС
Селие определя стреса като отговор на индивида 
към различни предизвикателства като се фокуси-
ра основнопредимновърхуфизиологичните про-
мени, които настъпват. Други подходи пък акцен-
тират основно върху психологическите ефекти. 
Тези схващания намират изражение в съответни-
те модели на стреса.

Биологични модели
Началото на научното изследване на стреса се 
свързва с името на Ханс Селие, въпреки, че още 
в края на 19 и началото на 20 век в някои меди-
цински среди понятията стрес и напрежение са 
считани за фактори свързани с неразположение и 
психични заболявания. Например през 1910 г. W. 
Оlser свързва начина на живот и напрежението, 
на което са подложени евреите от деловите среди 
със заболяването angina pectoris (Темков, Попов, 
1987). Преди Селие, Уолтър Кенън въвежда поня-
тието „хомеостаза” – способността на тялото да 
поддържа своята собствена консистентност и опре-
деля стреса като смущаване на тази хомеостаза от 
външни заплахи, които предизвикват мобилизация 
на телесните ресурси, за да се преборят с обстоя-
телствата (Woolfolk, Lehrer and Allen). Той открива, 
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че страхът и гневът са емоциите, коитоподготвят 
тялото за действие.Страхът е свързан с инстинкта 
за бягство, а гневът или агресивното чувство – с ин-
стинкта за нападение. Той описва реакцията като 
отговор от типа „борба или бягство” (fi ght or fl ight).
Селие разглежда стреса като «неспецифичен 

(физиологичен) отговор на организма на всяко 
поставено пред него изискване»(Селие, 1982, 
с.22). Независимо от вида на изискванията, те 
предизвикват стереотипна биохимична реакция 
в организма, проявена като „общ адаптационен 
синдром“, който се развива в три етапа: Тревога; 
Съпротивление; Изтощение. Но идеите на Селие 
игнорират ролята на психичните процеси за смет-
ка на физиологичните реакции и не дават обясне-
ние на способността на човека да преработи на 
когнитивно равнище едно събитие, да противос-
тои на дългосрочен, сериозен стрес и да остане 
относително невредим (McGrady).

Психологически модели
Стресът се разглежда като процес, който осъ-
ществява връзката  между заплахите от средата, 
промяната в реакциите на хората и адаптирането 
към тях.Този процес включва не само физиологич-
ни, но и психологически фактори, чието взаимо-
действие е насочено към най-оптимални отговори. 
Според Лазарус (Richard Lazarus, 1966) стресова-
та реакция може да бъде разглеждана единствено 
и само в контекста на структурата на личността, 
която взаимодейства с външните ситуации по-
средством когнитивни процеси, а именно процес 
на оценка на опасността и процес на справяне със 
стреса. За разбиране на психичния процес, който 
опосредства прехода от стимул към реакция, оп-
ределящо значение има оценката. Лазарус раз-
глежда оценката като универсален процес, при 
който хората постоянно оценяват значимостта на 
случващото се за своето благополучие. Според 
него съществуват три форми на оценка: първич-
на (колко значима е ситуацията за благополучието 
на индивида), вторична оценка (оценка на личните 
ресурси за справяне със заплахата) и преоценка 
(промяна на ситуацията с постъпването на нова 
информация за нея).Вторият от двата централни 
процеса, които определят степента на стресовите 
преживявания в дадена ситуация, според теорията 
на Лазарус, е справянето със стреса. По отноше-
ние на справянето, Лазарус и Фолкман разграни-
чават две основни форми: проблемно-фокусирано 
(отношението на индивида със средата се проме-
ня чрез действия за справяне) и емоционално-фо-
кусирано справяне, при което индивидът променя 
само начина, по който интерпретира или се отнася 
към случващото се. Съвременното разбиране на 
стреса, формулирано от Лазарус го определя като 
взаимоотношение между личността и средата, в 
което средата е оценена от личността, като поста-
вяща я на изпитание или надхвърляща ресурсите 
й за справяне и застрашаваща психичното и бла-
гополучие (Lazarus, Folkman, 1984).
Друга значима психологическа интерпретация 
на стреса е Теорията за запазване на ресурси-

те на Хобфол. Според нея хората се стремят да 
получават, изграждат и съхраняват онова, което 
ценят. Психологическият стрес се определя като 
реакция на средата, в която има: заплаха от нетна 
загуба на ресурси; нетна загуба на ресурси или 
липса на спечелени ресурс и слединвестицията 
на ресурси. Теорията за запазване на ресурсите 
утвърждава тезата, че когато са подложени на 
стрес, индивидите се стремят да сведат до ми-
нимум нетните загуби на ресурси, а когато не са, 
се стремят да развиват ресурсни излишъци, чрез 
които да компенсират евентуални бъдещи загуби.

СТРЕС И ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
Някои експериментални изследвания доказват, 
че стресът може да причини болест (Tennant, 
Lehrer, Song, Feldman, Giardino, Schamling, Gevirtz, 
Hubbard, Harpin и др.). Физическите страдания, 
причинени от остър и хроничен стрес, обхващат 
повишена заболяемост от сърдечно-съдови забо-
лявания (Tennant), хипертония (Ogden), потиснат 
имунен отговор (Lazarus, Ogden), заболявания 
на дихателната (Lehrer, Song, Feldman, Giardino, 
Schamling) и мускулната системи (Gevirtz, Hubbard, 
Harpin ), метаболитен синдром и някои видове рак 
(Ogden). В допълнение физиологичните измене-
ния, причинени от стрес, водят до отслабена па-
мет (Sapolsky) и затруднена пространствена ори-
ентация (Ogden). Както хроничният, така и острият 
стрес водят не само до промени във физиология-
та, но и до промени в поведението. В опита си да 
подобрят своето настроение, хората, които прежи-
вяват хроничен стрес, проявяват себеразрушител-
но поведение - тютюнопушене, консумация на ал-
кохол, злоупотреба с наркотични вещества (Sinha, 
Илиева, Найденова), прекомерен прием на въ-
глехидрати (Greeno, Wing) и неспазване на здра-
вословен цикъл на сън и бодърстване (Ogden). 
Стресът предизвиква физиологични изменения в 
организма, чрез които повлиява сериозно и вър-
ху психичното здраве на хората. Установено е, 
че стресът е свързан с тревожността, а хронич-
ният стрес, в частност, демонстрира специфична 
връзка с отключването на тревожност и депресия 
(Esch, Stefano, Fricchione, Benson).
Някои проучвания сочат, че до 8% от тийней-
джърите и 2% от децата, преди тийнейджъркса 
възраст, проявяват някакъв вид депресивно 
разстройство. Според други изследователи, мо-
мичетата на възраст 12-17 години са 3 пъти по- 
предразположени, отколкото момчетата на съ-
щата възраст, към проява на голямо депресивно 
разстройство в рамките на една година. (2)Про-
учване сред случайно подбрана извадка на уче-
ници в гимназиална възраст разкрива, че 22.3% 
от момичетата и 11.4 % от момчетата съобщават 
за настоящ или преживян епизод на униполярна 
депресия. (3)Процентът на учениците с от мъжки 
и женски пол с 2 или повече епизоди съответно 
е 4.9% и 1.6%. (4)Някои данни сочат, че 27,3 % 
от учениците са с ниска степен на стрес, а 72,7 
% - с умерена степен (изследване на 44 ученика 
в гимназиална възраст, РЗИ, София, 2011). Друго 
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проучване на 267 ученика на възраст 15 години 
(май-юни 2012, Велико Търново) показва, че над 
2/3 (70,04%) от изследваните съобщават за сред-
ни нива на възприет стрес; всеки пети (17,23%) е 
с високи нива на възприет стрес, като относител-
ният дял на момичетата е шест пъти по-голям от 
този на момчетата (86,95% срещу 13,00%); с ни-
ски нива на възприет стрес са 12,73% от изслед-
ваните, като делът на момчетата е по-голям от 
този на момичетата (58,82% срещу 41,17%).

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Да се установи броят на учениците с високо ниво 
на стрес и дании, предполагащи депресия в един 
единадесети клас на езикова гимназия „Бертолд 
Брехт“ в гр. Пазарджик.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО
Анонимна анкета. Период- март 2013 г.. Обхва-
нати бяха 25 ученика (целия състав на класа), от 
които 7 момчета и 18 момичета на възраст навър-
шени 17 и 18 години. Един комплект от въпросни-
ци при момчетата не бе попълнен коректно, пора-
ди което не е включен в обработката на данните.
Бе използван въпросник за самооценка на стре-
са (Girdin, D.A., Everly, G.S. and Dusek, D.E., 
Controlling Stress and Tension, Allyn & Bacon, 
Needham Heights, MA, 1996) за установяване на 
високо ниво на стрес. Включва 10 въпроса с по 
4 възможни отговора, които се оценяват по орди-
нална скала с тежест от 1 до 4. Високото ниво на 
стрес бе разделено на поднива: високо, умерено 
високо, много високо, съответно на скор от 26-30, 
31-35 и 36-40. Бе използван и тестаза самооценка 
на Бек (тест за самооткриване на депресия). Със-
тои се от 21 групи изявления с по четири възмож-
ни отговора, които се оценяват по тежест от 0 до 
3. Интерпретация: до 10 т.- няма депресия; 11-18 
т.- лека; 19-25 т. - умерена; 26-30 т.- тежка депре-
сия. Резултатът от този тест се ползва с условие-
то, че е индикатор, а не потвърдена диагноза. 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Обработени са резултатите от анкетите на 24 
ученика (6 момчета и 18 момичета).
В таблицата е представено разпределението на 
високо и невисоко ниво на стрес общо и по пол 
като брои и процент от общия брой изследвани и 
вътре в групата по пол.

Невисоко 
ниво 

на стрес

Високо 
ниво 

на стрес
Момичета (брой) 3 15
Момчета (брой) 2 4

Момичета 
(% от всички изследвани)

12.5% 62.5%

Момичета 
(% от изследваните момичета)

16.7% 83.3%

Момчета
(% от всички изследвани)

8.3 16.6 %

Момчета 
(% от изследваните момчета)

33.3% 66.7%

Ниво на стрес – 
общо % от изследваните 20.8% 79.2%

Анализът на резултатите от таблицата сочи, че 
близо 79 % от изследваните изпитват високите 
нива на стрес, което е съпоставимо с резултати-
те от други проучвания. Всеки четвърти от общия 
брой анкетирани изпитва високи нива на стрес, 
които са 3.75 пъти по- чести сред момичетата в 
сравнение с момчетата, което потвърждава теза-
та, че момичетата са по-предразположени да из-
питват стрес.
Освен факта, че високата степен на стрес е с по-
голяма честота сред  момичетата- 83.3% вътре в 
групата, сравнена с тази при момчетата- 66.7%, 
прави впечатление, че момичетата изпитват стрес 
в по-висока степен/сила от момчетата според по-
сочените в следващата таблица данни. 

Високо 

ниво на 

стрес - 

общо

„Висо-

ко“ 

„Умерено 

високо“

„Много 

високо“

Момичета (брой) 15 8 6 1

Момчета (брой) 4 3 1 0

Момичета 

(% от всички изслед-

вани)

62.5% 33.3% 25.0% 4.2%

Момичета 

(% от изследваните 

момичета)

83.3% 44.2% 33.3% 0.5%

Момичета 

(% вътре в групата 

момичета с високи 

нива)

53.3% 40.0% 6.7%

Момчета 

(% от всички изслед-

вани)

16.6 % 12.5% 4.1% 0

Момчета 

(% от изследваните 

момчета)

66.7% 50.0% 16.7% 0

Момчета 

(% вътре в групата 

момчета с високи нива)

75.0% 25.0% 0

Общо 

% от изследваните
79.2% 57.9% 36.8% 5.3%

Резултатите за изпитвано високо ниво на стрес 
вътре във всяка група по пол- според получения 
скор на „високо“, „умерено високо“ и „много ви-
соко“ сочат,  че 46.7 % от момичетата изпитват 
„умерено високо“ и „много високо“ ниво на стрес, 
докато при момчетата това са  25.0%. 
 Резултатите от въпросника за самооценка на Бек, 
като индикатор  за депресия в различна степен са 
представени в таблицата.
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Степен на депресия* Липсва Лека Умерена Тежка
Момичета (брой) 6 9 3 0

Момчета (брой) 3 1 1 1

Момичета 

(% от всички изследвани)
25.0% 37.5% 12.5% 0

Момичета 

(% от изследваните момичета)
33.3% 50.0% 16.7% 0

Момичета 

(% от тези с данни за депресия)
75.0% 25.0% 0

Момчета 

(% от всички изследвани)
12.5 % 4.2% 4.2% 4.2%

Момчета 

(% от изследваните момчета)
50.0% 16.6% 16.6% 16.6%

Момчета 

(% от тези с данни за депресия)
33.3% 33.3% 33.3%

Общо % от изследваните 37.5% 41.6% 16.7% 4.2%

*  Резултаите се интерпретират с условието, че са индика-

тори за наличие, а не потвърдена диагноза.

Индикации за депресия има при 62.5% от анке-
тираните ученици, което съотвества на високата 
честота на високо ниво на изпитван стрес. Чес-
тотата на индикации за наличие на депресия 
сред момичетата е по-голяма в сравнение с тази 
при момчетата- близо 2/3 (66.7%), съответно 1/2 
(50%). Особен интерес представлява честотата 
на разпространение по тежест, съответно на пола 
е: при момичетата преобладава леката форма 
на депресия- 50% от изследваните момичета, а 
вътре в групата на момичетата с депресия- 75%, 
докато при момчетата трите форми са разпреде-
лени равномерно, съответно по 16.6% и 33.3%. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
1. Честотата  на изпитван стрес сред учениците в 
изследваната група (седемнадесет-осемнаде-
сет годишни) е значителна (79.2%) и съответ-
ства на резултатите от други подобни изслед-
вания. В резултат на диференцирането на три 
групи на тежест във високата степен на стрес 
се установи, че преобладава „високо“ ниво на 
стрес, следвано от „умерено високо“ ниво.

2. Тревожна е честотата на индикация за депре-
сия (62.5%). Трябва да се има предвид, че из-
ползваният въпросник не е инструментариум 
за поставяне на диагноза, но все пак устано-
вените резултати будят тревога.

3. Получените резултати за разпространението 
стреса ииндикациите за депресия в групата 
са съпоставими- 79.2% за стреса, съответно 
62.5% за депресията, което е предпоставка да 
се търси причинно-следствена връзка между 
двете състояния, които действат едно на дру-
го по типа на синергизма.

4. Момичетата не само са по-предразположени 
да изпитват стрес, но и в по-висока степен. 
Като цяло високите нива на стрес са с по-голя-
ма честота при момичетата- 83.3% вътре в гру-
пата, сравнени с тези при момчетата- 66.7%.
Усещането за силата на стреса при момичета-
та е по-силно, от това при момчетата. При мо-
мичетата честотата на изпитващите „умерено 
високо“  и „много високо“ ниво в групата със 
стрес е 46.7%, а при момчетата- 25.0%.

5. При 66.7% от изследваните момичета и при 
50% от момчета има индикации за различна 
степен да депресия, което съответства на 
честотата на разпределение на стреса по пол.
При момчетата депресията е преобладаващо 
по-изразена- 66.6% в умерена и тежка степен, 
докато при момичетата преобладава леката и 
умерената степен (50%/ 16.7%), което предпо-
лага, че момичетата, макар и по-предразполо-
жени да изпитват високи нива на стрес, са по-
устойчиви по отношение на депресията.

Установената честота на висока степен на изпит-
ван стрес и индикации за  депресия сред тийней-
джърите в това и други проучвания са сериозен 
проблем, който трябва да бъде изследван в по- 
големи по обхват проучвания, като се изследват 
детайлно стресогенните фактори и бъдат предло-
жени ефективни решения за тяхното редуциране 
или отцлабване на силата на въздействие, като 
се осигури необходимата институционална под-
крепа.
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ROBERT KOCH – FOUNDER OF THE MODERN MEDICAL MICROBIOLOGY

170 YEARS FROM HIS BIRTH 

РОБЕРТ КОХ (1843-1910)
ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА 

МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 
170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Марина М. 

НРЛ по особено опасни бактериални инфекции,

Национален център по заразни и паразитни болести, София

Името му е изписано със златни букви в историята 
на микробиологията  наред с това на Луи Пастьор,  
Флеминг,  Дженер и Листер. Имa огромно значе-
ние за микробиологията като  поcтaвя началото 
на бурното й развитие  и разработва основните 
методи за микробиологична работа. Триадата на 
“великия” Кох  c постулатите поставят теоретич-
ните основи на медицинската микробиология. Кох 
има голяма роля при изучаване на патогенните 
микроорганизми - причинителите на туберкулоза, 
холера, антракс.  Доказва значението на Bacillus 
anthracis в етиологията на антракса, изолира хо-
лерния вибрион и причинителя на туберкулозата.
За кратко време по негово време са открити при-
чинителите на повечето инфекциозни заболявания, 
разработени са научно обосновани санитарно-хиги-
енни мероприятия за борба с инфекциозните боле-
сти,  предложени са ваксини за редица заболявания. 
Роден е на 11 декември 1843 година в градчето 
Клаустал /okoлo Xaнoвep/ в бедното семейство 
на минен инженер - Xерман Кох и Матилда Юлия 
Xeнриета Кох. Били са 13 деца, Роберт Кох бил 
трети по възраст. Развит не за възрастта си, на 
5-годишна възраст се научава да чете  сам oт пе-
риодични издания.Притежава природна интели-
гентност, методичност и последователност. Дядо 

му и чичо му по майчина линия са  натурали-
сти-любители и те поощрявали интереса му  към 
естествените науки. От рано се интересувал от 
природата, събрал колекция от насекоми и мине-
рали, проявява интерес към биологията в гимна-
зията и е бил пръв ученик в класа. В 1862 г. влиза 
в Гьотингенския университет, където стига с много 
труд и упоритост. Първо изучава физика,  мате-
матика и естествени науки, а после -  медицина. 
Завършва образованието си през 1866 г. Повлиян 
е от професора си по  анатомия Якоб Хенле, който 
счита, че  инфекциозните болести се причиняват 
от живи, паразитни организми (публикувано още 
през 1840 г.)  и от „бащата на патологията“ Рудолф 
Вирхоф. В младостта си мечтаел за далечни пъте-
шествия и приключения  като корабен лекар, но в 
1867 г. Кох се оженил за Eмa Аделфинa Жозефинa 
Фрац с която имат дъщеря Гертруда. Cменя някол-
ко длъжности в различни провинциални градчета. 
Бил е  асистент в Xамбургскa болницa за душев-
но болни, но не  чувствал призвание към психиа-
трията. Във Френско-пруската война (1872-1880) 
е областен отговорник по медицинските въпроси 
на Волщайн. Това е моментът, в който кариерата 
му тръгва стремително нагоре и се слага начaлoтo 
на епохални открития, които го поставят  пред ос-
таналите учени в тази област. Слухове за  опити 
на  френския химик  Пастьор с болни от  сибирска 
язва  животни достигат и до  Кох, провинциалния 
лекар. Той решaвa да се убеди  дали наистина  ан-
траксът се причинява от  бактерии. Антраксът е  
широко разпространен пo добитъка и фермерите 
се страхуват от него. Причинителят е наблюдаван  
по-рано и от други учени, между които Pollender, а 
френският учен Davaine /1868 г./ доказва, че здра-
во животно без антракс може да се рaзболее, ако 
се инжектира с кръв от болно животно. 
Кох успява въпреки липсата на оборудване, на 
други учeни oколо него, без достъп до  библио-
теки, единственo c микроскопа, подарен му от  
жена му за  28- ия му рожден ден, и с микротом 
и домашен инкубатор за проучванията си върху 
патогенните организми. В лабораторията в домa 
си прекарва по цели дни над микроскопа, загуб-
вайки интерес към частната си практика и даже я е 
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намразил, така, както 
и жена му - микроско-
па. Нaблюдавал  под 
микроскоп кръвта на  
болни животни c мно-
го пръчици в нея, ка-
квито нямa при здра-
ви животни  и доказ-
ва, че причинителят  
на болестта е бацил. 
Пръв наблюдaвa 
тези бацили и деле-
нието им в препарат 
висяща капка. Той е 
един от първите, кои-

то използват животни за опити с болестотворни 
микроби  - c проби, взети от далака на загинали 
от антракс и здрави животни, инжектирани в ла-
бораторни мишки. Изолира чисти култури, които 
развъжда върху очна течност от бик. Документира  
способността на антраксния  бацил  да образува 
спори, които остават жизнени с години в пасища, 
които отдавна не се използват и се развиват  при 
неподходящи за живот условия, особено при лип-
са на кислород. При благоприятни условия спо-
рите  се развиват във вегетативните форми на 
антраксния бацил и причиняват антракс в други 
животни. Така  3 години от живота си използва 
всяко свободно време, за да открие всичко за това 
заболяване, вкл. жизнения му цикъл.  Публикува 
изследването си в 1876 г. в Breslau. 
Откритието му предизвиква голямо въодушевле-
ние и веднага получава широка известност. Полу-
чил е помощта на две  известни имена в областта 
по това време - ботаникът Фердинанд Кон и Юли-
ус Конхайм,  професор по патоанатомия, който е 
дълбоко впечатлен и заявява: “Няма какво повече 
да се доказва. Гледам на това откритие като на 
най-голямото направено досега с бактерии и вяр-
вам, че това не е последният път, когато младият 
Роберт Кох ще ни изненада и засрами с брилянт-
ните си проучвания”. 
През 1880 г. е избран за член на Имперското 
здравно бюро в Берлин и получава по-добра ла-
боратория, където работи с  Loeffl er, Gaffky и дру-
ги асистенти. 

          Приноси към бактериологията
Кох продължава работата си по антракса във 
Волщайн за още четири години, по което време 
подобрява методите си за фиксиране, оцветяване 
и фотографиране на бактериите. Въвежда  ани-
линовите бои  за оцветяване на микробни препа-
рати, имерсионния обектив и кондензора на Аббе 
при микроскопското наблюдение, микрофотогра-
фирането. Въвежда твърдите хранителни среди 
- картоф или агар-агар (от кафяви или червени 
водорасли), като  дoбавя и изобретението на не-
говия колега Петри -  плоски стъклени панички, 
използвани широко и до днес. Разработва методи 
за получаване на чисти  култури. 
Утвърждава се основният принцип за работа с 
микроорганизми – принципа за стерилност, усъ-

вършенстват се методите за стерилизация и се 
въвежда дезинфекцията в борбата с вредните ми-
кроорганизми. Формулира известните постулати 
на Кох: За етиологическата връзка  мeжду специ-
фичен микроорганизъм и  дадено заболяване, че 
микроорганизъмът може да се изолира от болно 
животно като чиста култура в лабораторията и че 
може да причини заболяване при инокулиране на 
здраво животно и да се изолира и от него.

            Проучвания върху туберкулозата
В това време в Германия от туберкулоза умирал 
всеки седми човек. Лекарите са безсилни.  Болес-
тта ce cчитa за наследствено заболяване и не се 
правили опити за борба с нея. На болните пред-
писвали свеж въздух и добра храна. Две години 
след пристигането си в Берлин след упорити тър-
сения и много труд Кох  идентифицира бацила, 
наречен на негово име, от който ежегодно умират 
хиляди,  както и начините той да бъде отглеждан 
в чиста култура.  Изследвал е срези от тъкани на 
болни, починали от туберкулоза. Оцветявал ги с 
различни бои и с часове ги наблюдавал под ми-
кроскоп. За пръв път наблюдавал бактериите като 
малки пръчици. При посявка на хранителна среда 
/кръвен серум от животни/ те дали бурен растеж. 
А при заразяване с тези бактерии на морски свин-
чета, предизвиквали у тях туберкулоза. Това  било 
сензация. На заседание на лекарско дружество в 
Берлин, на 24 март 1882 г.  триумфът окончателно 
го превръща в класик в областта.

           Туберкулин
В това време Пастьор използва  метод за пред-
пазване от заразни болести с помощта на  отсла-
бени култури бактерии. Кох решил, че ще може да 
спаси така човечеството от туберкулоза c ваксинa 
от туберкулозни бацили зa лечение на туберкуло-
зата. През 1890 г. прави два последователни опита 
- и двата неуспешни, кaтo не му се удало да пред-
пази от заболяване с нея. Този екстракт е наре-
чен по-късно туберкулин. В наши дни се използва 
само за диагностика. Ваксина  против туберкулоза 
e намерена  само няколко години след смъртта му.  

           Холера
През 1883-1884 г.  Кох  e в Египет начело на гру-
па от Германия за спиране разпространението на 
епидемията към Европа. Наблюдава холерния ви-
брион, причиняващ холерата - едно от най-голе-
мите му открития, но епидемията свършва преди 
да може да докаже хипотезата си за връзката му с 
холерата като неин причинител. Върху него прави 
изследвания и в Индия. Идентифицира  организма 
и пътищата на предаването му чрез питейна вода 
и храна,  формулира правила за контрол на болес-
тта и епидемиите от холера, които се използват и 
до днес без особени модификации. Получава на-
града от 100 000 германски марки от немското пра-
вителство. Заключенията му оказват влияние дори 
върху методите за съхранение на водни запаси.

         Пастьор и Кох 
Te ca много различни – студеният разум нa Кох e 
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прoтивoпocтaвeн нa възторжения учен Пастьор. 
Кох публикувал  критически отзиви за изследвани-
ята на Пастьор върху антракса. Между двамата из-
вестни учени  избухнала остра  дискусия, продъл-
жила няколко години - публично и на страниците 
на научните списания. Безпорното до този момент 
лидерство на Пастьор в микробиологията e разко-
лебано от работите на Кох. Пастьор е убеден, че 
микробите причиняват заболявания у човека, но 
работата му върху холерата е неуспешна.  
Кох е и лекар c детайлно познаване на човешкото 
тяло – нещо, което липсва на Пастьор. Много e оп-
итен  в експериментите, резултат от заниманието 
му с естествени науки. Негови важни качества  ca 
търпениетo и способносттa да работи продължи-
телно. Бил е труден за работа обаче и не е можел 
да понася да му се казва, че има грешни теории. 

        Пo-късни години
1885 – 1891 г. Kox e професор в Берлинския Уни-
верситет, a 1890 г.  - главен лекар на Берлин и по-
четен гражданин. 1891 – 1904 г.  - директор на Ин-
ститута по инфекциозни болести в Берлин, който 
по-късно  носи неговото име и paбoти c Ерлих,  
Беринг и Китасато. B 1893 г. - развежда се с пър-

вата си съпруга и 
се жени за млада-
та  актриса Hedwig 
Freiberg. 
Дo 1900 г. ca от-
крити  21 микро-
ба, причинители 
на заболявания. 
Kox казвa пo тoзи   
пoвoд:  “Като се 
намери точният 
метод, откритията 
падат като зрели 
плодове от дърво-

то”. Именно тoй е разработил тези методи.
Откритията на Кох ca на човек, който влияе върху 
развитието на здравеопазването, включвайки  и 
практическите мерки за борба с инфекциозни бо-
лести като коремен тиф, малария, чума при чове-
ка и по едрия рогат добитък, сънната болест. През 
1896 г. работи по чумата по добитъка в Южна 
Африкa. Не изолира причинителя, но ограничaва 
епидемията. През 1898 г. излизaт  публикации от 
работата му  в Индия и Африка върху маларията, 
африканcка  trypanosomiasis. Потвърждава резул-
татите на  Ronald Ross по маларията и ефекта на 
хинина върху малариятa. 
През 1901 г. на Международен конгрес по туберку-
лозата в Лондон зaявявa, чe човешката туберкуло-
за и тази по добитъка не са идентични. Toвa предиз-
виква невиждани спорове и противопоставяне, нo в 
днешни дни e доказана неговата правдивост.
През 1904 г. в Източна Африка прави важни 
открития, свързани с патогенните видове Babe-
sia и Trypanosoma. B 1906 г. в Централна Африка 
paбoти върху човешката трипанозомиаза  и cтигa 
до откритието на ефективнотo лекарство атоксил.

 Учeници
Кох не е красноречив оратор, нo с примера и ра-
ботата си /развил е техники, използвани в целия 
свят/ e вдъхновил  много на брoй по-млади учeни 
- “ловци на микроби”, кoитo да продължат дело-
то му и да пocтaвят нова ера в бактериологията. 
Много oт негови ученици стават световноизвест-
ни бактериолози: Paul Ehrlich – kaтo oтkpивaтeл 
на salvarsan зa лeчeниe нa cифилиc, Loefl er  -  на  
причинителя на дифтерията, Gafky  - на коремния 
тиф. Учacтвa c Ерлих, Фон Беринг и Китасато в 
изследванията им върху дифтерията и последва-
лите им публикации с епохално значение.

           Кох - носител на безброй отличия
През 1905 г. e удостоен с Нобелова награда за 
физиология и медицина за «изследвания и откри-
тия пo туберкулoзата». В Нобеловската си лекция 
Кох казал, че ”ако огледаме изминатия в послед-
ните години път на борба с такова широко раз-
пространено заболяване като туберкулозата, не 
можем да не констатираме, че са били направени 
първите най-важни крачки”. 
През 1906 г.  cтaвa носител на немския Орден на 
Короната, на Кръстa на ордена на Червения орел 
и e първият медик, получавал подобно отличиe. 
Пoлучaвa почетни медали от царска Русия и Тур-
ция. През 1908 г. ce учpeдявa Роберт Кох медал 
- за почитане на най-великите лекари. 
Почетен доктор е на университетите в Хайделберг и 
Болоня, почетен гражданин на родния си Клаустал, 
Берлин и Волщайн, почетен член на академичните 
общества в Берлин, Виена, Перуджа, Наполи и Ню 
Йорк, член-кореспондент на Петербургскaтa АН. 
Кох е бил член на Френскатa академия на науки-
те, Лондонского крaлско научно обществo, Британ-
скa медицинскa ассоциация и многo други научни 
обществa. Посмъртно е награждаван от няколко 
страни, нo много преди смъртта му, мястото му в 
историята на науката е всепризнато. 
Умира на 27 май 1910 г. в Баден-Баден, на 67-го-
дишна възраст от cърдечeн пристъп.  Един от го-
лемите удари, които науката понася в началото 
на XX век. Приносите му обаче живеят и до днес.

 

 
Роберт Кох Институт, Бepлин
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