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Скъпи колеги и съмишленици,

Настъпи времето за поредния брой на любимото ни 
списание да поеме към тръпнещите в очакване ръце на 
читателите. Макар да оставаме верни на традициите, 
заложени в първите броеве на списанието, сега слагаме 
акцент върху радиационната безопасност. Оценката в 
рамките на радиационния риск предлага възможност за 
по-широка публика да се запознае с елементите на този 
невидим убиец. Разработеният модел за радиацион-
но поражение осигурява информация относно възмож-
ностите за превенция на радиационна травма с тетра-
молибдат. Осигурена е възможността да се запознаем с 
принципите на радиационна обработка на храни – един 
от основните методи за поддържане на безопасността 
на хранителните продукти.

С този брой продължава рубриката „Отговори на редактора” в която ще се отговаря на 
зададени по интернет или по поща въпроси, които представляват интерес за всички нас. 
Представеният в този брой проект за повишаване информираността за ваксинация срещу 
грип е директен отговор на все по-активната и широкомащабна пропаганда, разгръщана в 
страната срещу ваксинацията. Внесеното в парламента предложение за отмяна на задъл-
жителните ваксини е поредния опит на антиваксиналните движения да минират постигна-
тото от поколенията досега. Не е нужно да напомням какво ни очаква след няколко години, 
ако тези фалшиви трабадури на свободния избор успеят, защото статистиките не лъжат. 
Говоря за истинските статистики, а не за памфлетоподобните извадки с които е пълно 
виртуалното пространство.

И като капак на всичко, отново е време за оптимизация на длъжностните разписания. От-
ново е време за организационно преструктуриране. Всички ние живеем в свят, погълнат от 
стрес. Отвсякъде ни атакуват журналисти, набедени експерти помпозно чертаят апока-
липтични сценарии, а псевдопророци и сатанински секти ловят заблудени души. Защото 
не желаят народът да бъде богат, информиран и свободен. Новия далекоизточен респира-
торен синдром, заболяване, което в момента се разпространява в ЮИ Азия, вече  поставя 
здравеоопазването на изпитание в тези страни

Но както вече казах – статистиката не лъже. Историята не лъже. Всеки който посегне на 
профилактиката и пренебрегне принципите на превенция ще жъне бури. Неизменно.
Приятно четене и до следващия брой.

Андрей Галев,
председател на Българското сдружение по превантивна медицина
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Q) Повишава ли се рискът от спонтанен аборт 
при ваксинирани срещу HPV жени?

доц. Никола Василев

А) Не няма повишен риск, според анализа на ре-
зултатите от 15 проучвания за възможна връзка 
между лечението на интраепителната неоплазия 
и повишения риск от спонтанен аборт във втория 
триместър, който сочи, че при лекувани за дисп-
лазия жени спонтанните аборти са 1.6%, срещу 
0.4% при тези, които не са лекувани, т.е. са здра-
ви. Както е известно, ваксинирането срещу HPV 
осигурява превенция на развитието на различни-
те степени на дисплазия.  

Q) Защо се въведе двудозов режим на прила-
тане на ваксината срещу HPV?

доц. Никола Василев

А) До скоро и двете ваксини срещу HPV се при-
лагаха в 3-дозов режим по схемата 0-1-6-ти месец 
(Cervarix) и 0-2-6-ти месец (Silgard). Бяха събрани 
достатъчно доказателства, че нивото на имунитет 
във възрастта 9 до 14, дори 15 г. при двукратно 
прилагане на ваксината не отстъпва на това при 
3-дозовия режим. Ето защо, във възрастовия ди-
апазон за 2-дозовият режим и при двете ваксини  
следва схемата 0 - 6-ти месец, като според КХП  
за Cervarix той е 9-14 г., а за  Silgard- 9-13 г. До 
месец октомври 2014 г. над 50 страни са приели и 
прилагат 2-дозовия режим на имунизация срещу 
HPV. Тази промяна е валидна и за България.

Q) Противопоказано ли е, че децата родени 
след 01. 06. 2014 г., ще получат повече дози 
ваксина срещу хепатит „В” с въвеждането на 
шесткомпонентна ваксина, тъй като вече са  
получили моно ваксина срещу хепатит „В” (I-
ва и II-ра доза) и не са имунизирани с петком-
понентна ваксина?
проф. Павел Теохаров

А) Прилагането на допълнителна доза ваксина 
срещу хепатит тип „В” не е противопоказано. 

Q) Може ли при деца, родени преди 01. 06. 
2014 г., на които са приложени 1 или 2 дози 
петвалентна ваксина (2-ри и/или 3-ти месец), 
като трета доза да се приложи шествалентна 
ваксина?

проф. Павел Теохаров

А) Да, съгласно КХП, 3-та доза може да е шества-
лентна ваксина.

Q) За какъв период от време може да се отла-
га прилагането на 3-та доза (ако нямав налич-
ност) при деца, на които са приложени 1 или 
2 дози петвалентна ваксина (2-ри и/или 3-ти 
месец)? 
Доц. Любомир Киров

А) Поредната доза винаги се прилага при първа 
възможност. Това важи за всички ваксини. 

Какви са основанията за създаване на Нацио-
нална програма за контрол и лечение на рота-
вирусните гастроентерити?
Проф. Майда Тихолова

Консенсусни препоръки относно необходи-
мостта от въвеждане на ротавирусна ваксина, 
сп.Топмедика, бр. 5, 2013; J Infect Dis 2007;195 
(Suppl. 1): S4–16. Ротавирусите са важни причи-
нители на тежки остри гастроентерити, протича-
щи с дехидратация и налагащи болнично лечение 
при деца под  5 г. в България – 34,5% (26,6-44%). 
Случаите с остри гастроентерити, налагащи хос-
питализация на деца от 0-5г.,  показват трайна 
тенденция към задържане през последните годи-
ни. Ротавирусните гастроентерити са разпростра-
нени в цялата страна и засягат предимно децата 
от 6-24 месечна възраст. Целите на Национал-
ната програма за контрол и лечение на ротави-
русните гастроентерити са чрез препоръчителна, 
заплатена от държавата , ваксинация на деца от 
6 седмична възраст да се постигне намаляване 
на заболяемостта от ротавирусен гастроентерит, 
включително и на тежките му форми, налагащи 
хоспитализация; намаляване като цяло на броя 
на острите гастроентерити в страната чрез съз-
даване на колективен имунитет; намаляване броя 
на амбулаторните прегледи и на хоспитализаци-
ите във връзка с ротавирусния гастроенетрит  и 
постигане на ваксинално покритие над 70% на це-
левата група в рамките на 5 годишната програма. 

Какви са европейските и световни препоръки 
за ротавирусна ваксинация?
Проф. Майда Тихолова

В препоръките на Световната здравна органи-
зация за профилактика на ротавирусния гас-
троенетрит  от м. януари 2013 г., категорично се 
препоръчва ваксината срещу ротавируси да бъде 
включена във всички национални имунизационни 
програми . Като приоритетна цел СЗО си поставя 
80% от децата до 2015 г. да бъдат ваксинирани 
срещу ротавирусни гастроентерити. Препоръките 
на ESPID (Европейско дружество по детски ин-
фекциозни болести) и ESPGHAN (Европейското 
дружество по детска гастроентерология, хепато-
логия и хранене) са категорични: ротавирусна вак-
синация да се предлага на всички здрави бебета 
в Европа; ротавирусните ваксини да се прилагат 
самостоятелно или едновременно с инактивира-
ни, инжекционни детски ваксини; ротавирусната 
ваксинация да се интегрира в национални имуни-
зационни програми и първата доза на ваксината 
да се постави на възраст между 6 и 12 седмици, а 
пълната имунизация да приключи до 24-седмична 
възраст. 
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Може ли едновременното прилагане на някол-
ко ваксини в детска възраст да „претовари” 
имунната система?
проф. Тодор Кантарджиев
PEDIATRICS 2002;109:124-129

Новороденото е в състояние да генерира протек-
тивен имунен отговор към ваксини още в първите 
часове след раждането. Така например, новоро-
дените от майки с хепатит В вирусна инфекция, 
изграждат отличен протективен имунен отговор 
срещу хепатит В ваксината, прилагана при раж-
дането, дори и без прилагане на вирус-специфич-
ни имуноглобулини. Проучванията върху разноо-
бразието на антигенните рецептори показват, че 
имунната система е в състояние да даде отговор 
към огромен брой антигени. Резултатите от по-
следните изследвания сочат, че теоретичният 
капацитет на генните локуси, кодиращи вариа-
билната част на антителата, осигурява между 109 
и 1011 различни антиген-специфични антитела. 
Имунната система има способността да подменя 
около 2 милиарда CD4+ клетки всеки ден. Въпре-
ки че днес децата получават по-голям брой вакси-
ни, реалният брой ваксинални антигени е нама-
лял. Докато в миналото единствената прилагана 
ваксина срещу едра шарка е съдържала около 
200 антигена, рутинно прилаганите днес 11 вакси-
ни в рамките на препоръчителната имунизацион-
на програма съдържат по-малко от 130 белтъка. 
Съвременните изследвания не подкрепят хипо-
тезата, че приложението на голям брой ваксини 
претоварва, отслабва или “изчерпва” имунната 
система. Обратно, децата в ранна кърмаческа 
възраст притежават способността да реагират 
срещу голям брой ваксини едновременно, а също 
и срещу други чужди агенти в околната среда. 
Осигурената от ваксините защита срещу голям 
брой бактериални и вирусни патогени предпазва 
срещу “отслабване” на имунната система и вто-
рични бактериални инфекции, често причинявани 
от микроорганизмите, срещу които са ваксините. 

Защо е важно пневмококовата ваксинация да 
започва на 2- рия месец?
проф. Тодор Кантарджиев

Понастоящем в редица страни пневмококите са 
най-честите причинители на менингит и др. инва-
зивни инфекции при деца. S. Pneumoniae  е един 
от  основните етиологични агенти на придобита-
та в обществото пневмония и един от основните 
етиологични агенти на otitis media при деца. Чес-
тотата на пневмококовия менингит е най-висока 
при кърмачетата и те се излагат на неоправдан 

риск от заболяване при отлагане на ваксинацията 
с пневмококова ваксина. Препоръките на СЗО са 
категорични първата доза пневмококова ваксина 
да се поставя от 6-тата седмица нататък. Според 
СЗО пневмококовите конюгирани ваксини (PCV) 
са безопасни за всички, вкл. за имунокомпромети-
рани лица; имат много ограничени противопока-
зания (t >39 °C);могат да се поставят едновремен-
но с всички детски ваксини от имунизационния ка-
лендар и прекъснат имунизационен курс трябва 
да бъде продължен, без да се повтаря предход-
ната доза. СЗО определя дозировъчната схема 
на имунизация от 3 дози през първата година от 
живота на детето като схема с доказан клиничен 
ефект.

Какви са ползите от масовата пневмококова 
ваксинация? 
Проф. Тодор Кантарджиев

Намалява заболеваемостта и смъртността от 
животозастрашаващи болести при малките деца; 
намалява заболеваемостта в обществото не само 
при имунизираните, но и при неваксинираните  
(herd immunity); намалява нуждата от антибиоти-
ци, потенциално води до намаляване на антиби-
отичната резистентност; намалява разходите за 
лечение на съответните заболявания. Въвежда-
нето на пневмококовата ваксинация води до зна-
чимо намаление на пневмококовите заболявания 
в България. От въвеждането на пневмококовата 
ваксинация в България през 2010 година до днес 
няма нито един регистриран случай на пневмоко-
ков менингит при ваксинираните деца.

Какви са контраиндикациите за прилагане на 
първа доза противохепатитна ваксина при не-
доносени деца ?
Доц. Ралица Георгиева

Първата доза противохепатитна ваксина при не-
доносени деца се поставя след достигане на те-
гло 2000 г и  при  стабилизирано клинично със-
тояние. Основната причина за това са опасенията 
за недостатъчно ефективен имунен отговор при 
недоносените деца с по-ниско тегло. В случаи-
те когато майката е  с положителен резултат за 
HBs Ag   противохепатитната ваксина се поставя 
веднага след раждането, независимо от теглото 
и гестационната възраст.Това е дефинирано и в 
Наредбата за имунизации в РБ.
Общи противопоказания за поставяне на вакси-
ната при новородени деца са остри инфекции с 
фебрилитет и хеморагичен синдром. 
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ПРОЕКТ ОТНОСНО ПОВИШАВАНЕ НА 
ИНФОРМИРАНОСТТА  ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП 
СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ
Галев А., дм,  НПЦВЕХ, ВМА , София 

PROJECT ON RAISING AWARENESS OF INFLUENZA VACCINATION AMONG HEALTH CARE WORKERS  
IN BULGARIA

Galev А. 

Scientifi c Center for applied military epidemiology and hygiene, Military Medical Academy, Sofi a

SUMMARY: 
The purpose of this publication is to acquaint readers with the initiative of medical and patient organizations to 

increase vaccination coverage against infl uenza among  health care workers in Bulgaria.We examine the large 
scale of the campaign and the organizations, national TV, national radio stations, websites and print media 
involved in it. We discuss different positions with respect to the ethical (moral) and legal aspect of the problem. 
The conclusions are that such a campaign should be active all year round and especially during the months 
of September-October. 

Keywords: infl uenza, health care workers, vaccination coverage, medical and patient organizations, 
campaign. 
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РЕЗЮМЕ: 
Цел на настоящата публикация е да запознае читателите с инициативата на лекарсkи и 
пациентски организации за увеличаване на ваксиналното покритие против грип сред ме-
дицински специалисти в Република България. Разгледана е мащабността на кампанията 
и ангажираните в нея организации,  национални телевизии,  национални радиа, сайтове и 
печатни медии. Обсъдени са различни позиции, по отношение на етичния (морален) и пра-
вен (легален) аспект на проблема. Направени са изводи, че такава кампания трябва да е 
целогодишна и особенно активна през месеците септември-октомври. 

Ключови думи: грип, медицински специалисти, ваксинационен обхват, лекарси и пациентски 
организации, кампания. 

Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, дм, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към 
Военномедицинска академия , ул. ”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52, е-mail: andrey_galev@abv.bg

Грипът е остро вирусно инфекциозно заболява-
не, което се характеризира с изразена интокси-
кация – висока температура, главоболие, сил-
ни мускулни болки и катарално възпаление на 
горните дихателни пътища. Неусложненото му 
протичане води до трудозагуба от няколко дни, 
обикновено седмица без специфично лечение. 
Усложненията могат да бъдат фатални, особено 
при т. нар. “рискови групи” – малки деца, възраст-

ни хора над 65, страдащи от диабет, хипертония и 
хиперхолестеролемия, ХОББ, имуносупресирани 
и др[3]. Броят на заболяванията от грип превиша-
ва неколкократно броя на всички останали инфек-
ции, взети заедно.
Децата обикновено са първата инфектирана гру-
па, с висока заболяемост. При хората в зряла въз-
раст заболяемостта също е висока, с тежко про-
тичане при високорисковите групи (напр. с HIV+ 
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или с ХОББ) със суперпонирани бактериални 
инфекции и обостряне на хроничните заболява-
ния. Бременните жени са особено податливи на 
инфекцкията през 2-то и 3-то тримесечие на бре-
менността, с характерна честа хоспитализация, 
висока смъртност, висок риск от загуба на плода и 
смърт на новороденото. 
Епидемиите от грип пораждат преки и непреки 
икономически загуби, посредством временната 
липса на работна ръка, натоварването на здрав-
ните и осигурителни услуги и страданието на забо-
лелите. Данните в България за сезон 2013/2014г., 
показват, че ваксинационното покритие срещу 
грип в България е изключително ниско под 3% 
от населението.  Необходимостта от Национална 
програма за повишаване на ваксиналния обхват 
на населението срещу сезонен грип в Република 
България за рискови групи е належаща. В цели-
те на програмата би следвало да залегат  през 
следващите 5 години да има увеличаване на вак-
синалното покритие против грип от 2,17% до 45%, 
да се разработи и внедри оптимизиран механи-
зъм за доставка на ваксина срещу грип и такъв за 
мониторинг на ваксиналния обхват на население-
то срещу сезонен грип в България за двете целе-
ви групи, хора над 65 годишна възраст с хронични 
заболявания, предполагащи доживотни здравни 
грижи (диспансеризация) съгласно Наредба № 39 
/ 16,11,2004г. (очакван брой 869 834 души) и деца. 
до 18 годишна възраст (очакван брой 43 153 деца) 
Целта на настоящата публикация е да запознае 
читателите с инициативата на лекарси и пациент-
ски организации за увеличаване на ваксиналното 
покритие против грип в Република България, как-
то и някои основни въпроси, засегнати по време 
на кампанията. 
Българският лекарски съюз (БЛС) е член на 
Световната медицинска асоциация (СМА) която 
е инициатор на имунизационната кампания за 
борба с грип, започнала през 2013 година. БЛС 
стартира проект за изработване на нагледни ма-
териали, като част от кампанията за повишаване 
на информираността за ваксинация срещу грип 
сред медицинските специалисти в България. Това 
е проект на СМА, реализиран от БЛС в партньор-
ство с Националния център по заразни и паразит-
ни болести (НЦЗПБ), Българската асоциация по 
микробиология (БАМ), Българското дружество по 
инфекциозни болести (БДИБ); Българското сдру-
жение по превантивна медицина (БСПМ) и е под-
крепен с образователна дотация от Sanofi  Pasteur 
България. 
Материали и методи: Целевата група са здрав-
ни работници. Методите са агитационни. 
Резултати: Кампанията бе многостранна и ма-
щабна. Тя стартира с провеждането на прескон-
ференция с участието лично на ръководителите 
на горепосочените организации. Кампанията про-
дължи с широко отразяване по националните и 
регионални електронни и печатни медии – 3 на-
ционални телевизии, 2 национални радиа, 7 сай-
та. Освен това, по инициатива на БСПМ се про-
ведоха лекции сред здравни работници в трите 

най-големи града в България – София, Пловдив 
и Варна. За резултати от съвместните усилия ще 
може да се говори едва след края на грипния се-
зон 2014-2015. 
Дискусия: Здравните работници се явават век-
тори за разпространението на болестта към по-
датливи пациенти. Медицинският персонал е 
изложен на висок риск от заразяване по време 
на епидемии. Многобройни източници доказ-
ват заразяване с грип на медицинския персонал 
чрез директен контакт с пациенти или в рамките 
на обществения живот. Сред медицинския пер-
сонал се съобщават до 59 % болни от грип, на 
фона на 5–10% заболяемост при възрастни[4, 6]. 
Видно е, че медицинския персонал се разболява 
5-6 пъти по често от грип по време на епидемия, 
което само по себе си доказва необходимостта от 
ваксинацията им. От друга страна статистиката 
сочи до 50% заболяемост при хоспитализирани 
пациенти пак на фона5–10% заболяемост при 
възрастни[4, 6]. Вероятността един пациент да 
бъде заразен от лекуващия екип е видна и тогава 
остава въпроса морално ли е пациент хоспитали-
зиран за едно заболяване да се разболее от грип, 
заболяване за което има ефикасна профилактика 
чрез ваксинация. 
Рискът от заразяване при здравни работници се 
разделя на групи, в зависимост от експозицията. 
Персонал в близък контакт с пациенти или гри-
жещи се пряко за пациенти - лекари, медицински 
сестри, санитари, студенти и обучаващи се, пер-
сонал за спешна помощ[1]. Групи с относително 
по- нисък риск са персонал, имащ рядък контакт 
с пациенти – техници, физиотерапевти, болнични 
фармацевти, кухненски персонал и служители, 
имащи ограничени контакти - лабораторен персо-
нал,  канцелария, персонал по поддръжката,  ад-
министративен персонал. 
Ваксинацията на медицински персонал води 
до отчетливо намаление на вътреболничните 
случаи на грип[5].
Има различни мнения, по отношение на задъл-
жителната ваксинация на здравните работници и 
кой ще осигури средствата. В САЩ  Wynia защи-
тава следната теза: „Като се имат предвид пол-
зите за отделните здравни работници и послед-
ващото влияние върху пациентите, както и раз-
ходите, да не говорим за нашето професионално 
задължение да не вредим, ваксинирането против 
грип трябва да бъде задължително за здравните 
работници. За да се наложи това задължение, 
трябва да са налице значителни бариери при 
отказ. Отказът от ваксинация следва да изисква 
писмено становище защо индивидът избира да 
не защити себе си, своите колеги и пациенти. По-
важното е, пациентите (особено тези с висок риск 
за смърт от грип) да бъдат информирани, кога-
то те виждат здравен работник, който е отказал 
ваксинация. В края на краищата, грипът лесно се 
предава и пациентите със сигурност имат право 
да изберат дали да получават грижи от лекари, 
които са ваксинирани”[7]. От друга страна, следва 
да се има предвид мнението на Galanakis и сътр. 



7

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

„Здравните институции са длъжни да защитят 
пациентите, да избегнат вътреболничното раз-
пространение на заболяването, да продължават 
да работят ефективно дори при епидемиченвзрив 
и да заслужат доверието на обществото. Колкото 
по-високи са нивата на имунитет сред здравните 
работници, толкова по-добре е тях, за пациенти-
те им и за общественоството. Следователно има 
морално задължение на здравните власти за оси-
гуряване на имунизационния обхват сред здрав-
ните работници, който да е възможно най-висок, 
чрез приемане на оптимална политика[2].
Препоръките за ваксинация сред здравните ра-
ботници издадени в различните страни са доста 
сходни. Като контраст обаче, се наблюдават зна-
чителни различия в подкрепата на задължителни 
политики и политиките, които изглежда работят в 
Съединените щати, може да не проработят в Ев-
ропа и обратно. Следва да се подчертае, че да-
нните за задължителните политики идват предим-
но от САЩ, поради което направените изводи за 
сега не могат да се прилагат за останалата част 
от света. Оптималната стратегия може да се раз-
личава за различните страни и здравни заведе-
ния. Универсална стратегия изглежда не същест-
вува[2].

Съответно проблемът освен етичен (морален) 
има и правен (легален) аспект! 
Проблемът с амбициозната задача, свързана с 
увеличаването на ваксиналното покритие против 
грип от 2,17% до 45% през следващите 5 години 
е комплексен. Бариерите против ваксинацията 
са недостатъчното  обучение за ваксините както 
и липса на система за активно напомняне и на-
стоятелност от лекарите. Факторите, които подпо-
магат ваксинацията са обучение за сериозността 
на заболяването и активни лекари, които иденти-
фицират пропагандират и предпазват себе си и 
рисковото население както  и адекватно финан-
сиране. Ефектът от положения труд следва да се 
отчита след края на грипния сезон с методите на 
биостатистиката.
Изводи: Кампанията за ваксинация трябва да е 
целогодишна и особенно активна през месеците 
септември-октомври. Активността на здравните 
работници следва да се отчита чрез анкети, по 
методите на биостатистиката. Без решение на 
проблемът с финансирането целите на програма-
та трудно биха се реализирали. 
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ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ 
ОТ ВМА-МБАЛ–СОФИЯ КЪМ ГОДИШНИТЕ 
ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ 
КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА ТЯХНОТО ЗДРАВЕ
Росица Дойновска

ВМА-МБАЛ-София, Клиника по пневмология и фтизиатрия

Резюме
Доброто здраве на населението има значение за обществото, икономиката, социалното 
развитие. Жизнено важно е както за отделния човек и неговото семейство, така и за 
цялата общност и това го превръща в изключително ценен ресурс. Ползите от профи-
лактиката и превенцията на заболяванията се разпростират далеч отвъд първичния ре-
зултат – наличие на по-здраво население с по-висока продължителност на живота. Целта 
на изследването е да се проучи отношението на медицинските сестри от болницата към 
годишните профилактични прегледи като измерител на тяхното здраве. Използвани са 
социологически, документален и статистически методи. Проучването е направено сред 
116 медицински сестри през 2014г. Според получените резултати за 82.7% профилактич-
ните медицински прегледи са инвестиция за по-добро здраве. За повече от половината ан-
кетирани профилактиката е съставна част от грижата за собственото им здраве. Спо-
ред 54.3% взаимотношенията с личния лекар по повод профилактиката не са достатъчно 
пълноценни. От анкетираните 37% са с хронични заболявания. Необходима е по-голяма 
персонална отговорност към профилактиката във връзка със специфичните фактори на 
работната среда в болничното заведение.

Ключови думи: медицински сестри, отговорност, превенция, профилактика, качество на жи-
вот
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ATTITUDE OF THE MHAT – MMA SOFIA NURSES TO THE ANNUAL MEDICAL CHECK-UPS AS A 
MEASURE OF HEALTH

Rositza Doynovska – Clinic of pulmonology and phthisiatrics

Summary 
Healthy population is important for society, economy, social development. It is vital both for the individual, his 

family and the whole community and makes it a valuable resource. The benefi ts of prophylaxis and prevention 
of diseases spread beyond the primary result - the existence of a healthier population with a higher quality of 
life. 
The aim of the study is to examine the attitude of nurses from the hospital to the annual medical check-ups 

as a measure of health. In the study there were used sociological documentary and statistical methods. The 
survey was conducted among 116 nurses in 2014. According to the obtained results 82.7% of investigated 
nurses considered that preventive medical examinations are an investment for better health. For more than 
half of the inquired nurses considered that prevention is an integral part of the care of their own health. Accord-
ing to 54.3% of the nurses the relationships with the GP regarding prevention were not suffi ciently complete. 
37% of respondents were with chronic diseases. The greater personal responsibility is required for prevention 
concerning specifi c factors in the work environment in the hospital.

Key words: nurses, responsibility, prevention, quality of life 

Address for correspondence: Sofi a, MMA, Clinic for Pneumology and phthisiatrics, rosi_nurse@abv.bg
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Доброто здраве на населението има значение за 
обществото, икономиката, социалното развитие. 
Жизнено важно е както за отделния човек и него-
вото семейство, така и за цялата общност и това 
го превръща в изключително ценен ресурс. Бо-
лестта на човека има различни измерения – фи-
нансови, загуба на човешки потенциал, причиня-
ва страдание. Когато хората могат да контролират 
своето здраве те стават по-отговорни и взискател-
ни, а техният живот – по-добър. Възможностите 
за профилактика и защита на личното здраве да-
ват възможност за определяне на приоритети към 
различните подходи за промоция на здравето и 
профилактика на болестите [10]. Инвестицията в 
превенция и подобряване на личното здраве води 
до намаляване на разходите за болнично лече-
ние, възвръщаемост в пъти по-голяма от първо-
началния разход, подобрява работоспособността 
и води до по-високо качество на живота и по-го-
лямата му продължителност. Ползите от нея се 
разпростират далеч отвъд първичния резултат – 
наличие на по-здраво население с по-висока про-
дължителност на живота [7,8].
Според данни в различни изследвания България 
е сред държавите в ЕС с ниско ниво на профилак-
тика и превенция на заболяванията [10]. Посоче-
ните причини са различни – финансови, недоста-
тъчна информираност от страна на населението, 
незаинтересованост към собственото здраве. 
Фокусът на всяка здравна система е насочен към 
преминаване от болнична помощ към ефективна 
превенция и ранно диагностициране на рискови 
заболявания. 
В болницата се провеждат редовно годишни 
профилактични медицински прегледи за лич-
ния състав, които се обявяват чрез графици с 
определени и резервни дати [2]. Задължителни-
те периодични медицински прегледи са важни 
за всички работещи по отношение личното им 
здраве, но те също така позволяват да се извър-
ши анализ, който да разкрие съществуващото 
здравно състояние на персонала, да се посочи 
броя и процента на новооткритите заболявания, 
състоянието на психичното здраве и инфекциоз-
ната заболеваемост и да се планират лечебно-
оздравителни мероприятия. В Закона за здравето 
е посочено, че правото на отказ от медицинска 
дейност, не освобождава служителите от 
явяване на задължителен периодичен преглед, 
имайки предвид средата, в коята се упражнява 
професията и рисковете за здравето , които 
биха могли да настъпят [1,4]. Съгласно чл. 287 
от КТ всички работници и служители подлежат 
на задължителни предварителни и периодични 
медицински прегледи. Условията за извършване 
на предварителните и периодичните прегледи 
съобразно характера на работата, условията на 
труда и възрастта на работниците и служителите 
се определят от Наредба 3 за задължителните 
предварителни и периодични прегледи на 
работниците [3, 5]. Всеки един служител 
на болницата, преди сключване на трудово 
споразумение, задължително преминава през 

предварителни медицински прегледи, с които се 
цели да се даде преценка за годността му с оглед 
на здравословното състояние за извършване на 
определена професия. 
Цел Да се проучи отношението на медицинските 
сестри от ВМА-МБАЛ-София към годишният 
профилактичен медицински преглед като 
измерител на тяхното здраве и качеството на 
живот.

Методика 
Използвана е пряка анонимна анкета, проведе-
на сред 116 медицински сестри от различни по 
профил клиники във ВМА-МБАЛ-София, прове-
дена през м. юли-август 2014г. Анкетната карта 
съдържа 31 въпроси и е разработена специално 
за проучването. Използвани са социологически, 
документален и статистически методи.

Резултати 
Според получените резултати най-голям процент 
от анкетираните са с трудов стаж до 30г. при сред-
на възраст 48.7г. Разпределението на респонден-
тите според клиниката, в която работят показва 
44% (n=51) от терапевтични, 38.8% (n=45) от хи-
рургични и 17.2% (n=20) от КАРИЛ. Според об-
разователно-квалификационната степен профе-
сионални бакалаври са 38% (n=44), бакалаври по 
управление на здравните грижи са 35.3% (n=41) и 
26.7% (n=31) – магистри по управление на здрав-
ните грижи.
Анкетираните бяха запитани как оценяват годиш-
ните профилактични прегледи. За 82.7% са инвес-
тиция за по-добро здраве и по-високо качество на 
живот, 17.2% не са убедени в необходимостта и 
ползата от тях. На въпроса дали редовно посе-
щават профилактичните медицински прегледи в 
болницата отговорите на анкетираните се разпре-
делят по следния начин. Редовно ги посещават 
54.3%, почти 21% ги пропускат понякога, а тези, 
които не ги посещават са близо 20%. Според мне-
нието на някои от анкетираните профилактичните 
медицински прегледи не се извършват в достатъ-
чен обем, което може да се обясни и с размина-
ването между техните очаквания и полгащите се 
прегледи при специалист и изследвания. Резулта-
тите биха се обяснили и с факта, че анкетираните 
работейки в болнично заведение, имат много по-
лесен достъп до преглед със специалист и раз-
лични видове изследвания. Тези самостоятелни 
прегледи обаче не се документират от лекар по 
трудова медицина в болницата.
От друга страна като здравно осигурени гражда-
ни всеки от анкетираните има личен лекар. Всеки 
ОПЛ е длъжен да поставя на общодостъпно мяс-
то в лечебното заведение информация относно 
вида и честотата на профилактичните прегледи 
и изследвания, на които подлежат лицата над 18 
години. Медико-диагностичните изследвания се 
провеждат през различен интервал – ежегодно, 
на две или пет години и са определени като вид 
изследвания [6,9]. Личният лекар е проявил ини-
циатива в 33.6% като е известил анкетиращите за 
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предстоящ профилактичен преглед. Само 12.1% 
са проявили инициатива да проверят кога трябва 
да се явят на профилактичен преглед. Получени-
те резултати донякъде потвърждават като цяло 
ниското ниво на здравни грижи, което всеки граж-
данин полага сам за себе си според данни на НСИ 
[10]. Според получените резултати анкетираните 
полагат по-големи грижи и отговорност към ден-
талното си здраве – 72.4% редовно посещават 
специалист по дентална медицина. 
Хроничната заболеваемост изисква стриктно 
наблюдение и редовен контрол. При годишният 
профилактичен преглед от работодателя лекарят 
по трудова медицина изпраща при съответните 
специалисти такова лице. Получените резулта-
ти показват, че приблизително една трета са от-
говорили положително на въпроса „Страдате ли 
от хронично заболяване и ако „да” посочете?” – 
повишено артериално налягане – 46%, дискова 
болест - 27%, язвена болест – 18.7%, ендокрин-
ни заболявания – 8.1%. Интерес буди факта, че 
професионалистите, които обучават и мотивират 
за здравословно поведение и стил на живот свои-
те пациенти не го правят в достатъчна степен за 
себе си. Въпреки предписанията за стационарно 
или друг вид лечение при профилактичните пре-
гледи при 22.4% от сестрите, едва 2.6% (n=3) се 
възползват от тази възможност. Редовен прием на 
лекарства се налага при 16.3%. За 3.4% заболява-
нето създава ежедневни проблеми при упражня-
ване на професията, а за 17.24% в редки случаи. 
Отсъствия от работа по причини на хроничното 
заболяване не се налага при 14.6%, а 17.24% из-
бягват да ползват болнични за временна нетру-
доспособност, като компенсират отсъствията от 
работа чрез смени в месечния график.
За превенцията и профилактиката на редица 
заболявания от голямо значение е правилният 
хранителен режим и поддържане на оптимална 
телесна маса. По отношение начина на хранене 

51.7% от анкетираните отговарят, че се хранят 
редовно, 43.9% не се хранят редовно, а 4.3% се 
хранят редовно само когато спазват диета. Отго-
ворите на въпроса дали се хранят здравословно 
са представени на фиг.1. 
От резултатите прави впечатление, че почти 34% 
не са убедени в здравословния режим на хране-
не, който имат като посочват различни причини 
– работа на смени и трудно спазване на храните-
лен режим, стрес, невъзможност за закупуване на 
хранителни продукти, които са полезни, често „ха-
пване“ на крак, най-вече на сладки неща (30.1%), 
или еднократно хранене за деня, по-често вечер 
(33.6%) 
При профилактичните прегледи се измерват раз-
лични показатели. Един от тях е BMI. Според ре-
зултатите на анкетираните 38.7% са се определи-
ли с наднормено тегло. Борбата с наднорменото 
тегло е успешна при 13.8%, без ефект е при 16.3%. 
Тези лица се насочват за допълнителни прегледи 
и изследвания при специалист по ендокриноло-
гия и обмяна на веществата, като се отразява в 
картата за периодичен медицински преглед.
Една от основните цели на провенцията на ре-
дица заболявания е да убеди хората в ползата от 
водене на здравословен начин на живот и чрез 
избягване на вредните навици. На респонденти-
те беше зададен въпрос дали пушат. От всички 
тях 52.6% са пушачи и 42.2% от пушат от над 10г. 
Непушачи са 39.6% от всички попаднали в извад-
ката. Повече активни пушачи, според отговорите, 
има в терапевтичните клиники (n=29). Опреде-
лилите се като пушачи бяха запитани „Знаейки 
вредата от тютюнопушенето, правили ли сте оп-
ити да спрете/ намалите цигарите?“. Независимо 
от всички мерки против тютюнопушенето, както в 
национален план, така и на ниво болница, от ре-
зултатите се вижда, че категорията на „твърдите“ 
пушачи е 37%. Ако обаче обединим резултатите 
от усилията на опитващите се да спрат/ намалят 

 

/

18,10%

40,51%

33,62%

7,75%
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Фиг. 1. Разпределение на резултатите според мнението на анкетираните за начина им 
на хранене
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цигарите (39% и 24%) това би означавало, че по-
вече от половината от анкетираните правят опити 
да снижат или изключат влиянието на този вреден 
навик. С хронични заболявания са около 32% от 
пушачите, което допълнително влияяе върху за-
боляването им.
След приключване на профилактичният преглед 
и уточняване на здравословния статус анкетира-
ните бяха запитани необходима ли е промяна в 
начина на живот и отношението им към собстве-
ното здраве - фиг.2. Почти 70% са посочили необ-
ходимост от правилен режим на труд и почивка, 
което има своето обяснение. Медицинските сес-
три работят по график, в който се редуват дневен 
и нощен труд, работната смяна е с по-голяма про-
дължителност (12 часа), работят при специфич-
ни фактори на работната среда, почивните дни 
много често се разминават с тези на членовете 
на семействата им. За повече от половината е не-
обходима финансова стабилност, за да могат да 
си осигурят елементите на здравословния стил 
на живот. Значителна част от респондентите ос-
ъзнават, че се налага промяна в хранителният 
режим. Положително е, че 40% осъзнават необхо-
димостта от ограничаване на вредните навици, а 
за 48% е важен пълноценният отдих. Резултатите 
надхвърлят 100%, тъй като анкетираните са посо-
чили повече от един отговор.
От получените резултати могат да се очертаят ня-
кои тенденции – повече от половината анкетира-
ни проявяват достатъчно отговорност към собст-
веното си здраве чрез провеждане на редовни 
профилактични медицински прегледи осигурени 
от работодателя и са убедени, че те влияят поло-
жително на качеството им на живот. В отношения-
та си с личния лекар анкетираните следва да про-
явяват по-голяма инициативност по отношение 
на собственото си здраве. Повече от половината 
анкетирани водят борба с тютюнопушенето като 
рисков фактор за редица заболявания. Малък е 

относителния дял на сестрите, които се хранят 
редовно и здравословно. Необходима е по-голя-
ма персонална отговорност към профилактиката 
във връзка със специфичните фактори на работ-
ната среда в болничното заведение. 
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Резюме
Целта на проучването е да се установи честотата на разпространение на паротитни, 
морбилни и рубеолни IgG антитела при лица в млада възраст. Материал и методи. Извър-
шено е проспективно сероепидемиологично проучване. За периода януари –май 2014 г. са 
събрани и изследвани 96 серумни проби от лица на възраст от 23 до 45 години (средна въз-
раст 33.2±5.7). Съотношението мъже/жени е 1:1. Приложен е имуноензимен метод (ELISA) 
за откриване и количествено определяне на специфични IgG антитела срещу морбили, 
паротит и рубеола в серум. Използвани са китове на фирма IMMUNOLAB GmbH (Germany). 
Данните са обработени със статистически пакет Statgraphics Plus, Version 2.1. Извършен 
е тест на работна хипотеза Но - при ниво на значимост p<0,05. Резултати. Установи се 
серопозитивност към паротит при 80 (83%), към морбили при 80 (83%), към рубеола – в 92 
(96%) от изследваните проби. Шест (6.2%) от изследваните серумни проби показаха лип-
са на протективни антитела към две заболявания: морбили и паротит. Всички серумни 
проби отрицателни за специфични рубеолни антитела са на лица от женски пол (p<0.05). 
Заключение.  Сероепидемиологичните проучвания са необходими за оценка на ваксинални-
те програми в страната.

Ключови думи: преваленс, морбили, паротит, рубеола
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Abstract
The purpose of this study is to determine the frequency distribution of mumps, measles and rubella IgG anti-

bodies in young  people. Material and Methods. It was done a prospective seroepidemiological study. Between 
January - May 2014 were collected and analyzed 96 serum samples from people, who are aged from 23 to 45 
years (mean age 33.2 ± 5.7). Male / female ratio is 1:1. Serological tests were performed using enzyme-linked 
immunosorbent assays (ELISA) for the detection and quantifi cation of specifi c IgG antibodies against measles, 
mumps and rubella in serum.  
Reagents from IMMUNOLAB GmbH (Germany) were used. All analyses were conducted using Statgraphics 

Plus software,version 2.1. It was done a working hypothesis which signifi cance level is p<0.05. Result. We 
found a seropositive to mumps at 80 (83%), at 80 to measles (83%), to rubella - 92 (96%) of the tested sam-
ples. Six (6.2%) of the tested serum samples showed a lack of protective antibodies to two diseases: measles 
and mumps. Serum samples that were negative for rubella antibodies were from women (p <0.05). Conclu-
sion. Seroepidemiological studies are needed to evaluate the vaccine programs in the country.

Key words: prevalence, measles, mumps, rubella

Address for corespondence: e-mail: milena_karcheva@abv.bg

М. Карчева1, И. Макавеев2, А. Блажев1, И. Генчева3, Б. Трифонова2, Б. Не-
делчева2,  Б. Юсеинова1, Н. Мирославова1 

1МУ-ПЛЕВЕН 2ОПМ-МБАЛ-Плевен, 3УМБАЛ ”Д-р Г. Странски”- Плевен



13

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ола не са еднакви. Във връзка с това проучвания 
за установяване имунния статус биха били полез-
ни за оценка на ваксиналните програми, за опре-
деляне на рискови групи, както и за планиране на 
профилактични дейности [4,5]. В редица страни 
сероепидемиологични проучвания са провеждани 
при различни групи хора. Целенасочени изслед-
вания има при здравни работници и студенти по 
медицина [6,7,11,12].  
Целта на проучването е да се установи честота-
та на разпространение на паротитни, морбилни и 
рубеолни IgG антитела при лица в млада възраст. 
Материал и методи. Извършено е проспектив-
но сероепидемиологично проучване. За периода 
януари –май 2014 г. са събрани и изследвани 96 
серумни проби от лица на възраст от 23 до 45 
години (средна възраст 33.2±5.7). Съотношени-
ето мъже/жени е 1:1. Приложен е имуноензимен 
метод (ELISA) за откриване и количествено опре-
деляне на специфични IgG антитела срещу мор-
били, паротит и рубеола в серум. Използвани са 
китове на фирма IMMUNOLAB GmbH (Germany). 
Данните са обработени със статистически па-
кет  Statgraphics Plus, Version 2.1. Извършен е 
тест на работна хипотеза Но - при ниво на значи-
мост p<0,05. Резултатите са представени в cреда 
Microsoft Offi ce Excel.
Резултати: Установи се серопозитивност към 
морбили и паротит при 80 (83%) от изследваните 
проби (фиг.1 и 2). При 92 (96%) от случаите се от-
чете серопозитивност към рубеола (фиг.3). Шест 
(6.2%) от изследваните серуми показаха липса 
на протективни антитела към две заболявания: 

Въведение. Морбили, паротит и рубеола са вак-
синопредотвратими инфекции, чието значение за 
общественото здравеопазване се запазва. Като 
здравен проблем морбили продължава да е ос-
новна причина за детска заболяемост и смърт-
ност в световен мащаб, значението на рубеолна-
та инфекция се определя от тератогенния ефект 
на рубеолния вирус по време на бременността, 
а епидемиологичният контрол при паротита не е  
достигнал очакваното ниво. 
Към настоящият момент медицината разполага 
с високо ефективни живи вирусни ваксини. Това 
дава основание Световна здравна организация 
(СЗО) през 2001 г. да приеме 
Глобален стратегически план с основни дей-
ности, целящи да осигурят трайно снижение на 
смъртността от морбили и контрол върху забо-
ляемостта от вродена рубеола и епидемичен 
паротит. За Европейския регион се препоръчва 
приемане на национални програми. Основните 
задачи в тези програми са свързани с постигане и 
поддържане на високо имунизационно покритие с 
две дози ваксина според имунизационния кален-
дар на страната, както и осигуряване на допълни-
телна възможност за имунизация срещу морбили, 
паротит и рубеола на възприемчиви групи от на-
селението чрез целеви ваксинални кампании [9]. 
Изхождайки от факта, че през изминалите години 
в нашата страна са прилагани различни ваксини 
за профилактика на трите заболявания, както и 
различни схеми на имунизация, то интензивност-
та на епидемичния процес и колективният имуни-
тет на населението към морбили, паротит и рубе-
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морбили и паротит. На фигура 4 са представени 
броя серонегативни случаи, разпределени по пол. 
Всички серумни проби отрицателни за специфич-
ни рубеолни антитела са на лица от женски пол 
(p<0.05). Възрастовото разпределение на сероне-
гативните проби е показано на фигура 5.
Дискусия. Резултатите от извършеното срезово 
проучване показват висока честота на серопози-
тивност по отношение на рубеолната инфекция – 
96%. Въпреки, че негативните за рубеолни IgG ан-
титела серумни проби (4%) принадлежат на лица 
от женски пол, техният процент е в пъти по-нисък 
от изследвания извършвани в нашата страна през 
70-те и 80-те години при жени в детеродна възраст 
(между 20% и 30%) [1]. В периода между 1996г. 
и 2004г. като част от международно проучване 
на страни от Европейския регион в България са 
изследвани серумни проби за възприемчивост 
към рубеола. Серонегативните проби от нашата 
страна представляват 11.3%. Ниско ниво на 
възприемчивост във възрастова група 15-39г. се 
регистрира в Швеция (2.6%), Словакия (3.3%), 
Словения (2.4%). Регистрирани са съществе-
ни различия във възприемчивостта в зависи-
мост от пола. Така например в Швеция не са 
регистрирани серонегативни серуми при жени в 
детеродна възраст, докато в България те са били 
11.8%. Най-висока възприемчивост при мъже е 
отчетена в Израел, в Япония [8,10]. Проучванията 
от последните 4-5 години в различни страни 
показват тенденция към намаляване честотата на 
невъзприемчивите към рубеола в активна възраст.
Установената от нас серонегативност по отноше-
ние на морбили - 17% показва, че в изследвана-
та група лица не е достигнато необходимото за 
елиминация ниво на възприемчивост 5% за тази 
възрастова група. По-висока серопозитивност 
към морбили се регистрира в Испания, Япония, 
в Турция. Въпреки постигнатият висок епидемио-
логичен ефект от извършваната в България иму-
низация срещу морбили (продължителен период 
на ниска заболяемост до пълно прекъсване на 
епидемичния процес), възникналата епидемия 
през 2010 година, както и резултатите от нашите 
проучвания показват необходимост от скрининг 
за определяне на серонегативни рискови групи от 
населението и тяхното имунизиране.
По отношение на епидемичния паротит настъп-

ват съществени промени в характеристиката на 
епидемичния процес на заболяването след въ-
веждане на масова имунизация на детското насе-
ление през 1974-1976г. На фона на снижаващата 
се обща забояемост, последната се измества към 
по-големи възрастови групи [2]. В представеното 
проучване се установи серонегативност към па-
ротит от 17%. Резултатът най-вероятно е отраже-
ние на отслабнал имунитет след имунизация или 
липсваща такава, тъй като в извадката изслед-
вани лица попадат родени през години, в които 
в България не е извършвана имунизация или е 
прилагана една доза ваксина. Данни за липса на 
имунитет при имунизирани са съобщавани както 
в нашата страна, така и в други държави [2,3] 
Заключение. От извършеното сероепидемио-
логично проучване на лица в млада възраст се 
установи високо ниво на серопозитивност към ру-
беола – 96%. По отношение на морбили и паротит 
положителните за специфични IgG антитела лица 
са по-малко – 83%. Възприемчиви към морбили и 
паротит се регистрират от всички възрастови гру-
пи, докато възприемчивите към рубеола са лица 
на възраст между 30 и 40 години. Уместно е да се 
разширят сероепидемиологичните проучвания и 
да се провеждат допълнителни коригиращи вак-
синални кампании на серонегативните лица.
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РОЛЯ НА ТЕТРАТИОМОЛИБДАТ В ПРЕВЕНЦИ-
ЯТА ОТ РАДИАЦИОННО ИНДУЦИРАНИТЕ ПО-
РАЖЕНИЯ В КЛЕТЪЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН 
МОДЕЛ
Василиева В.,  Петрунов П., Аляков М., Апостолова М.Д.

 ВМА – гр. София 1606, НИЛ по Радиобиология,

РЕЗЮМЕ
Диагностичните, и терапевтични процедури, извършвани в условия на йонизиращи лъче-
ния, са в основата на интереса към биологичните им ефекти и търсенето на възможности 
за намаляване на негативните въздействия на лъченията и риска от вторична канцеро-
генеза. Един от най-реактивоспособните радиационно индуцирани радикали е хидроксил-
ният радикал (•OH). Той се формира от H2O2 в реакция, катализирана от метални йони 
(Fe2+ или Cu+), известна като реакция на Фентон и може да доведе до нарушения в ДНК. 
Присъствието на хелиращи агенти на медни йони, например, би могло да протектира 
ДНК от формираните хидроксилни радикали и да предотврати нарушенията в ензимите, 
участващи в ДНК репарацията. Целта на проучването беше да се изследват радиопро-
тективните свойства на мембранно пермеабилния хелатор на Cu(II) - Тетратиомолибдат 
(ТТМ) при терапевтично третиране на хепатоцелуларна клетъчна линия в експеримента-
лен модел на радиационно облъчване. Методи: Промените в цито- и гено- токсичността 
след облъчване бяха отчетени чрез митохондриален тест за токсичност (МТТ),  Коло-
ногенен анализ и Микронуклеус тест. Резултати: Резултатите от тестa за формиране 
на микроядра показаха радиопротективен ефект при двете използвани концентрации на 
ТТМ.  В заключение, ние доказахме, че приложението на хелатора на мед ТТМ би могло да 
предотврати нарушенията, предизвикани от действието на гама радиацията.

Ключови думи: тетратиомолибдат, радиопротектор, йонизиращо лъчение, хелатори на мед 
Адрес за кореспонденция:  ВМА – гр. София 1606, НИЛ по Радиобиология,
гр. София 1606, ул. „Свети Георги Софийски” №3,  vladica@abv.bg;

ROLE OF TETRATHIOMOLYBDATE IN PREVENTION OF RADIATION INDUCED INJURIES IN CELL 
EXPERIMENTAL MODEL

Vasilieva V., Petrunov P., Alyakov M., Apostolova M.D.

Abstract: Diagnostic and therapeutic procedures in terms of ionizing radiation, are the main topic of interest 
in biological effects of radiation and the development of new compounds that may reduce their negative ef-
fect and the risk of secondary cancerogenesis. One of the most reactive radiation induced free radical is the 
hydroxyl radical (•OH), witch can cause DNA damages. Hydroxyl radical is formed from H2O2, in Fenton type 
reaction, catalized by metal ions (Fe2+ или Cu+). Chelatino of metal ions may protect DNA from hydroxyl radi-
cal and prevent enzymes damage which is responsible for DNA enzymatic repair system. Methods: Changes 
in radiation induced cyto- and geno- toxicity were detected by MTT. Colonogenic Assay and Micronucleus test. 
Results: The results from Micronucleus test show radioprotective effect of both TTM concentrations that were 
used. Conclusion: In conclusion we demonstrate that the treatment with copper chelator TTM could protect 
cells from radiation induced damages. 

Key words: Tetrathiomolybdate, radioprotector, ionizing radiation, copper chelators 

Address for corespondence: MMA – Department of Radiobiology, 1606 Sofi a, 3”Georgi Sofi isky” str., e-mail: vladica@abv.bg

Медицинските процедури, както и престоят на 
медицински персонал в условия на йонизиращи 
лъчения, са в основата на интереса към биоло-
гичните им ефекти. Йонизиращото гама лъчение 
е токсичен агент, който може да предизвика про-
мени във всички нива на организация в живия ор-
ганизъм, от макромолекули до тъкани и органи. 
Ефектите, предизвикани  от АФК се дефинират, 

като индиректен радиационен ефект. С АФК се 
означават предимно супероксидният анион-ра-
дикал (O2•-), хидроксилният радикал (•OH), водо-
родният пeрoксид (H2O2) и радикалът на азотния 
окис (•NO) [6, 11]. АФК са кратко живущи, същест-
вуват от порядъка на наносекунди и водят до ре-
дукция на метални йони in vivo, например на Cu(II) 
до Cu(I). От всички АФК, хидроксилният радикал 
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е от най-голямо значение за токсичните ефекти 
на гама лъчението върху биологичните системи 
и това се дължи на неговата висока реактивос-
пособност. В реакцията катализирана от метални 
йони (Fe2+ или Cu+), известна като реакция на 
Фентон, се формира •OH от H2O2, който може да 
доведе до нарушения в ДНК (едно и двуверижни 
скъсвания и/или мутации) [1, 2, 4].  Присъствието 
на хелиращи агенти на мед би могло да протекти-
ра  ДНК от формираните хидроксилни радикали 
и да предотврати нарушенията в ДНК репарация-
та.  ТТМ е разработен, като ефективен препарат 
понижаващ високите нива на мед при пациенти с 
болест на Уилсън. През 2006 година Khan et al. [7] 
доказаха, че комбинираната терапия чрез едно-
временно прилагане на ТТМ и радиационно об-
лъчване при плоскоклетъчен карцином на шията 
и главата у мишки, показва много по-високи ре-
зултати по отношение овладяване на пролифера-
цията и васкуларизацията на туморите, в сравне-
ние с прилагането на двете терапии по отделно. 
Цел: Целта на проучването беше да се изслед-
ват радиопротективните свойства на мембранно 
пермеабилния хелатор на Cu(II) - тетратиомолиб-
дат при третиране на хепатоцелуларна клетъчна 
линия в експериментален модел на радиацион-
но облъчване. Материали и методи : Клетъч-
ни култури и условия за култивиране Клетъчна 
линия HepG2 (човешки хепатоцелуларен карци-
ном) беше култивирана в среда DMEM (Dilbecco’s 
Modifi ed Eagle Medium, Applichem, Germany), съ-
държащ 10 % (v/v), фетален телешки серум (FBS’ 
Lonza, Switzerland), пеницилин (100 μg/ml), стреп-
томицин (100 μg/ml) и 4 mM L-глутамин (Lonza, 
Switzerland) при 37 °C и 5% CO2 .Облъчване: 
За третирането с йонизиращи лъчения беше из-
ползвана гама-облъчвателна уредба ГОУ-3М с 
източник 137Cs и мощност на дозата 0.03Gy/s.  
Схема на третиране и облъчване на клетъчните 
култури Клетките бяха третирани с различни кон-
центрации на ТTM (Ammonium tetrathiomolybdate, 
Sigma-Aldrich), 1 час след облъчване с 1Gy, 3Gy, 
5Gy, 7Gy и 9Gy. Клетъчната преживяемост беше 
отчетена чрез митохондриален тест за токсичност 
(МТТ) [9] до 72 час след облъчването. Получените 
формазанови кристали бяха разтворени в изопро-
пилов алкохол. Абсорбцията на разтвора беше 
отчетена при 550/630 nm с помощта на ELISA (Bio-
Tek Instruments Inc., USA). Цитотоксичният ефект 
беше представен, като процент преживели клет-
ки, изчислени спрямо нетретираните и необлъче-
ни контролни клетки. Aнализ за формиране на 
колонии: Един час след облъчване и третиране, 
клетките бяха прехвърлени в 12 ямкови плаки в 
гъстота 400 клетки/см2  и култивирани 9 дни, след 
което фиксирани с оцетна киселина : метанол (1:7 
v/v) и оцветени с 0,5% разтвор на кристалвиолет. 
За колония бяха отчетени групи от минимум 50 
клетки. Броя колонии, разделен на броя разса-
дени клетки беше означен, като „plating effi ciency” 
(PE). Отношението между РЕ на облъчените клет-
ки отнесен към РЕ на контролните клетки показва 
преживелите такива и се нарича „surviving fraction“ 

(SF) [8]. Микронуклеус тест: Изследването беше 
извършено в съответствие с протокол OECD 487 
и използваното на цитохалазин Б (CytoB). In vitro 
микронуклеус тестът показва наличие на гено-
токсични ефекти, чрез отчитане на формираните 
микроядра (MN) в цитоплазмата на интерфазни 
клетки. Микроядрата произхождат от ацентрич-
ни хромозомни фрагменти, или цели хромозоми, 
които са в състояние да мигрират към полюсите 
на етапа анафаза на клетъчното делене [10].  На 
6-тия час след облъчване с 1Gy и 3Gy, към HepG2 
клетките беше добавен CytoB (Sigma-Aldrich) - 5 
μg/ml. След 48 часово инкубиране супернатанта и 
клетките бяха събрани и центрофугирани при 800 
rpm за 5 мин и фиксирани с разтвор на метанол-
ацетон (3:1 v/v), съдържащ 1% формалдехид. Фик-
сираните проби бяха накапани върху мокри пре-
дметни стъкла и изсушени на стайна температура. 
Оцветяването на препаратите беше извършено с 
разтвор на Гимза за 10 минути. Отчитането на ре-
зултатите беше извършено съгласно критериите 
на Fenech M, et al. [3] и изискванията на Между-
народната Агенция за Атомна Енергия (IAEA) [5].
Статистически анализи: Обработката на ре-
зултатите бе извършена с ANOVA и последващо 
приложение на пост-хок тест на Tukey за оценка 
на достоверните разлики между групите, при раз-
личните третирания. Резултатите за формиране 
на микроядра бяха обработвани с тест на Kruskal-
Wallis и са приети за достоверно различаващи се 
при ниво на значимост р<0.05. Обработка на ре-
зултатите бе извършена с PASW 18.0 софтуерен 
пакет (IBM).  Резултати и дискусия: Първият 
етап от нашето проучване беше да се определи 
цитотоксичността на ТТМ в концентрационен ди-
апазон 10μM - 500μM. За целта HepG2 бяха раз-
садени в 96 ямкови плаки с гъстота 1.105 кл/мл 
и третирани с различни концентрации на ТТМ на 
24 час след разсаждането. Клетъчната преживяе-
мост беше отчетена на 24, 48 и 72 час след трети-
ране. МТТ анализът доказа, че в изследвания кон-
центрационен диапазон ТТМ няма цитотоксичен 
ефект. На базата на тези резултати бяха избрани 
две концентрации на ТТМ, които са използвани за 
провеждането на всички останали анализи, съот-
ветно 100μM и 500μM.Радиационното облъчване 
на HepG2 клетки с дози от 1Gy, 3Gy, 5Gy, 7Gy, и 
9Gy показа сигнификантно дозозависимо понижа-
ване на клетъчната преживяемост с LD50=4.17Gy 
на 24 час и LD50 = 0.8 Gy на 72 час (Фигура. 1).
Върху облъчените клетки с 1Gy и 3Gy беше на-
правено третиране с 100μM или 500μM ТТМ за 
72 часа. Резултатите показаха протективен ефект 
върху клетъчната преживяемост след третиране 
със 100μM ТТМ при всички приложени дози на 
облъчване. При използването на ТТМ с концен-
трация 500μM се наблюдава подобен ефект с 
изключение на 1Gy (Фигура. 2). За да проследим 
по-късните ефекти на ЙЛ беше проведен анализ 
за формиране на колонии при клетките облъчени 
с 0Gy, 1Gy, 3Gy, 5Gy, 7Gy и 9Gy, както и на та-
кива облъчени при същите дози и третирани със 
100μM или 500μM ТТМ. Резултатите бяха отчете-
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ни на деветия ден след облъчване. Третираните 
със 100μМ или 500μМ ТТМ показаха повишаване 
в стойностите на SF при облъчване с 1Gy, 3Gy и 
5Gy, сравнено с необлъчената контрола. При по-
високите изследвани дози на облъчване не беше 
отчетена разлика в SF, спрямо необлъчената кон-
трола. Следващата стъпка бе да оценим цитоге-
нетичните промени, които настъпват в облъчните 
и/или третирани с ТТМ клетки. Ние използвахме 
тест за формиране на микроядра, който е приет 
за анализи и оценка на радиационните пораже-
ния при хора и се прилагат успешно при наблюде-
ния на състоянието им, както и за определяне на 
подходяща терапия.  Резултатите от този метод 
се приемат за прогностичен белег при наличие на 
остър радиационен синдром. За да изследваме 
промяната в генотоксичността при радиационно 
облъчване ние анализирахме формирането на 
микроядра в HepG2 клетки, третирани със 100μM 
или 500μM ТТМ един час след облъчване с 1Gy 
или 3Gy. Третирането с ТТМ в двете концентра-
ции не показа увеличение в образуването на 
микроядра. Беше отчетено статистически значи-
мо увеличение в на образуваните MN (изброени 
в 1000 бинуклеотидни клетки) след облъчване, 
както с 1Gy, така и с 3Gy. Стойностите показаха 

повишение съответно с  4,4- и 15 пъти сравнено 
с необлъчените и нетретирани контроли (Таблица 
1). При терапевтично третиране със 100μM TTM 
беше доказано понижение в броя на образувани-
те микроядра с около 1,2- пъти след облъчване с 
1Gy и 3Gy. Третираните с 500 μM ТТМ облъчени 
клетки показаха сигнификантни промени в броя 
на формираните микроядра – 1,8 пъти след при-
ложение на 1Gy и 1,2 за 3Gy (Таблица 1).
Таблица 1. Брой формирани микроядра. Ре-
зултатите са представени като средни от 
5 независими експеримента ± SD. *p<0.05 
сравнени с нетретираните и необлъчвани 
контроли; #p<0.05 сравнени с облъчените 
клетки за съответната доза.
Третиране 
на HepG2 
клетки

Кон-
трола

1Gy
1Gy + 
100μM 
TTM 

1Gy + 
500μM 
TTM 

3Gy
3Gy + 
100μM 
TTM 

3Gy + 
500μM 
TTM 

MN (брой) 22 ± 1 97 ± 7* 72 ± 3*# 53 ± 6*# 337 ± 18* 288 ± 14*# 277 ± 18*#

Изводи
1. Изследването на възможността на клетките да 
формират колонии след облъчване с ЙЛ има дозоза-
висим ефект на деветия ден след облъчването. И при 
двете изследвани концентрации на ТТМ отчетохме 
сигнификантно повишаване на стойностите на SF.
2. Резултатите от тестa за формиране на микро-
ядра показаха радиопротективен ефект при двете 
използвани концентрации на ТТМ.
В заключение,  ние доказахме, че терапевтично-
то приложение на хелатора на мед ТТМ би могло 
да предотврати нарушенията, предизвикани от 
действието на гама радиацията.
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ARTIFICIAL LIGHT VISIBLE IMPACT ON ECO-SYSTEMS AND HUMAN HEALTH. LIGHT POLLUTION.

Galev A. Phd, A. Kunev, NPCEH

Summary: The proper use of lighting is extremely important in our daily life and work. In this article, for the 
fi rst time in Bulgarian literature, we make a very brief overview of the problem called light pollution. The pos-
tulate that in medicine the dose differentiates the drug from the poison goes for artifi cial light. The problem of 
light pollution is increasing and taking into account the whole spectrum of electromagnetic radiation, which we 
release almost uncontrolled to the environment including our work places, we can assume that it will be one of 
the problems of the 21st century.
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ВИДИМАТА ИЗКУСТВЕНА СВЕТЛИНА И ВЛИ-
ЯНИЕТО И ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ И ЧО-
ВЕШКОТО ЗДРАВЕ. СВЕТЛИННО ЗАМЪРСЯ-
ВАНЕ.

Галев А, дм, А.Кънев , НПЦВЕХ

 Резюме: 
Правилното използване на осветлението е от изключително значение в ежедневния ни 
живот и труд. В настощата статия, за пръв път в българската литература, правим 
кратък обзор на проблема наречен светлинно замърсяване. Постулатът, че в медицината 
дозата отграничава лекарството от отровата важи и за изкуствената светлина. Про-
блемът със светлинното замърсяване нараства, а като се има предвид и целия спектър 
на електромагнитните излъчвания, които почти безконтролно излъчваме в природата 
вклкючително и от работните си места, можем да предположим, че ще е един от пробле-
мите на 21 век. 

Ключови думи: електромагнитни излъчвания, светлина, светлинно замърсяване, сезон-
но афективно разстройство. 
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Светлината може да лекува, да разболява или да 
убива, особено ако не се използва правилно, кое-
то често се случва. Според Библията, светлината 
е едно от първите неща, което Бог създава. Дали 
не навлизаме в Негова територия с прекомерното 
и безразборно въвеждане в природата на изкуст-
вена светлина. В медицината дозата отграничава 
лекарството от отровата. 
Много древни култури са практикували различ-
ни форми на хелиотерапия, включително хора 
от Древна Гърция, Древен Египет и Древен Рим. 
Инките, асирийски и ранните немски заселници 

също почитали Слънцето като божество носещо 
здраве. Индийската медицинска литература от 
1500 г. пр.н.е. описва лечение комбиниращо бил-
ки с естествена слънчева светлина за терапия на 
непигментирани участъци от кожата. 
Специалният докладчик на ООН за изтезанията 
определя, че лишаването от или излагането на 
задържан на светлина за продължителен период 
от време представлява изтезание и малтретира-
не. Бомбардиране със звук и светлина се използ-
ва, освен за да лиши лицето от сън, така и за да 
дезориентира, предизвика безпокойство и дори 
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да допринесе за  разпад на личността [19]. 
Говорейки за светлината ние подразбираме елек-
тромагнитни вълни във видимия за човешкото око 
спектър, а именно такива с дължина на вълната 
от 420 до 680 nm[2] или, според други източни-
ци, от 380 до 800 nm[15] в зависимост от възрас-
тта. Електромагнитните излъчвания се разделят, 
според дължината на вълната, на радиовълни, 
микровълни, инфрачервено излъчване, видима 
светлина, ултравиолетово излъчване, рентгеново 
излъчване и гама-излъчване. За електромагнит-
ните излъчвания от видимия или по-нисък спек-
тър (напр. радиовълни, микровълни или инфра-
червено излъчване) поражението върху клетките 
и други материи се определя главно от топлин-
ния ефект  на енергията на фотоните. От друга 
страна, при ултравиолетовата светлина и такава 
с по-висока честота (напр. рентгеново излъчване 
и гама-излъчване), клетките понасят директни по-
ражения на ниво молекула, органели и ядро пора-
ди по-високата енергия на фотоните [2]. 
При хората зрението улавя вълни с ниска, но 
достатъчна за да доведе до възбуждане на моле-
кулно ниво енергия, която да предизвика трайни 
промени в зрителния пигмент родопсин, предста-
вляващ комплекс от белтък опсин с 11-цис-рети-
нал. Разпадът на този комплекс под влияние на 
поглъщане на квант енергия на електромагнит-
ното излъчване играе съществена роля в меха-
низма на възникване на зрителното възприятие. 
При по-нискоенергийния инфрачервен спектър, 
светлината става невидима, защото фотоните и 
нямат достатъчно енергия за този процес. 
Над видимия спектър, ултравиолетовата свет-
лина се абсорбира от корнеята и лещата от една 
страна, а от друга, пръчиците и колбичките в ре-
тината търпят поражения от ултравиолетова свет-
лина с дължина на вълната под 360 nm и не ре-
агират. В идеални лабораторни условия, хората 
могат да виждат в инфрачервения спектър поне 
до 1050 nm, а децата и младите хора могат да 
улавят ултравиолетово от 310 до 313 nm [12]. 
Предизвиканото от човека замърсяване с елек-
тромагнитно излъчване е многократно по-широко 
понятие от светлинното замърсяване, което касае 
видимата светлина и в частност тази с изкуствен 
произход. Съществуват много определения за 
светлинно замърсяване като: изкуствена свет-
лина имаща отрицателно въздействие върху жи-
вия свят [21], промяна на естествените нива на 
осветеност в околната среда, поради изкуствени 
източници на светлина [3], промяната на енерге-
тичните нива на светлината във  външната среда, 
което се дължи на изкуствени източници на свет-
лина внасящи допълнитеина такава в околната 
среда [7], въвеждане от човека, пряко или непря-
ко, на изкуствена светлина в околната среда [14]. 
Светлинното замърсяване може да бъде разде-
лено на два основни типа: дразнеща светлина, 
която нахлува в естествено или слабо осветени 
помещения и прекомерна светлина (обикнове-
но на закрито), която води до дискомфорт. Като 
всяка друга форма на замърсяване, то нарушава 

екосистемите и има неблагоприятни последици 
за здравето. Светлинното замърсяване е широко 
понятие, което се отнася до множество пробле-
ми, всички от които са причинени от неефективно, 
непривлекателно, или (може би) ненужно използ-
ване на изкуствена светлина. Специфични катего-
рии светлинно замърсяване включват светлинно 
проникване, свръхосветление, заслепяване, гру-
пирани светлини и градско сияние. Един източник 
на прекомерна светлина често попада в повече от 
една от тези категории [16]. 
Светлинно проникване се осъществява, когато 
външна изкуствена светлина навлезе   блестей-
ки над оградата на съседите, през прозореца на 
един дом, което води до проблеми като липсата 
на сън или блокирането на вечерния изглед[16]. 
Разрешаването на този проблем е трудно, тъй 
като това може да се дължи на необмислена ин-
фраструктура (напр. завиващ  автомобил, който 
осветява всички първи етажи на отсрещния блок).
Свръхосветлението е прекомерно потребление 
на светлина, което води до енергийни загуби [16]. 
Пълното заслепяване остава временен или по-
стоянен зрителен дефект.  Заслепяването може 
да предизвика умора, при излагане за продъл-
жителни периоди (дискотека – комбинация от 
заслепяване, шум и вибрации).  Ярките и / или 
лошо екранирани светлини около пътищата могат 
частично да заслепят шофьори или пешеходци и 
допринасят за произшествия. Всички шофьори са 
виждали иначе оживени участъци от пътищата, 
където е по-безопасно да не се преминава де-
нем, поради отразената слънчева светлина. Има 
и такава, които ние си създаваме чрез изкуствена 
светлина. 
Групираните светлини  могат да предизвикат 
объркване,  да отвлекат вниманието от препят-
ствия (включително тези, за които те са предназ-
начени) и потенциално да доведат до злополуки. 
Групираните светлини са особено опасни по пъти-
ща със зле проектирани улични лампи, или когато 
ярко осветена реклама е поставена до платното 
за движение. Те могат да представляват опасност 
в авиацията, ако например светлините на полоса-
та за излитане и кацане  трябва да се конкурират 
за  вниманието на пилота с друго, по-маловажно 
осветление[16]. 
Градското сияние представлява сияние, което 
се вижда над населените места, комбинация от 
всички светлини, които отразени от това, което ос-
ветяват, се насочват към небето и се отразяват от 
атмосферата обратно към Земята. Това разсей-
ване силно зависи от дължината на вълната на 
светлинната вълна, когато въздухът е много чист 
(с много малко аерозоли). Тази светлина е осо-
бено проблематична за любителите астрономи.  
Повечето големи оптични астрономически обсер-
ватории са заобиколени от зони спазващи строги 
ограничения за светлинни емисии. Градското си-
яние е значително по-лошо, когато има облаци. 
Тъй като облачните нощи могат да бъдат до десет 
пъти по-ярки от ясните нощи, всички организми, 
които зависят по някакъв начин от небесното сия-
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ние (напр. зоопланктона и рибите, които визуално 
го ловуват) нарушават обичайното си поведение 
в такива нощи[14].
Когато изкуствената светлина влияе на органи-
зми и екосистеми тя се нарича екологично свет-
линно замърсяване. Прекомерното светлинно 
замърсяване включва неефективно използване 
на енергия и опасност за общественото здраве за 
шофьори, както и природна катастрофа за мно-
го видове [8]. Доколкото изкуственото осветление 
през нощта може да бъде ползотворна, неутрална 
или вредна за отделните видове, присъствието и 
задължително смущава екосистемите [18]. Свет-
линното замърсяване представлява сериозна 
заплаха по-специално за нощните животни, като  
въздейства отрицателно върху  физиологията на  
растенията и животните. То може да обърка на-
вигацията на животните, да промени конкурентни 
взаимодействия,  отношенията хищник-плячка и 
да предизвика физиологични вреди[18].Засегнати 
са сенокосци, паяци, бръмбари, мравки, охлюви, 
червеи, мокрици, амфиподи, щурци, скакалци... 
[18]. Спокойно може да се говори за засягане по 
таксономична иерархия. Например светлинното 
замърсяване около езерата предотвратява  яде-
нето на повърхностни водорасли от планктонни 
ракообразни като Daphnia, което води до разви-
тие и цъфтеж на водораслите, които от своя стра-
на водят до унищожение на  езерните растения и 
понижаване на качеството на водата [13]. Нощна-
та светлина може да повлияе на способността на 
нощни пеперуди и други нощни насекоми да се 
ориентират. Цветята цъфтящи през нощта, които 
зависят от пеперудите за опрашване могат инди-
ректно да бъдат засегнати от нощното осветле-
ние, тъй като нямат друг опрашител, който да не 
се влияе от изкуствената светлина. Това може да 
доведе до измирането на растения, които не са в 
състояние да се възпроизвеждат, и в дългосрочен 
план променят екологията на района [10]. По хра-
нителната верига се засягат прилепи [4], пойни 
[20] , прелетни и морски птици, риби и (разбира 
се) човека. 
Медицински изследвания за ефектите на излиш-
ната светлина за човешкото тяло предполагат 
различни неблагоприятни последици които мо-
гат да са причинени от светлинното замърсяване 
или прекомерно излагане на светлина, като някои  
учебници по светлинен дизайн използват човеш-
кото здраве, както основен критерий за правилно-
то интериорно осветление [6]. 
През 2007 г. „работа на смени, която включва 
разрушаване на денонощния ритъм“ бе посоче-
на като вероятен канцероген от Международната 
агенция  за изследване на рака към Световната 
здравна организация [9]. Има доказана корелация 
между нощния труд и по-честата поява на рак на 
гърдата, дебелото черво и рак на простатата на 
базата на канцеропротективния ефект на мелато-
нина [5]. Излишно е да говорим за връзката между 
прекомерното излагане на слънце или солариум 
и злокачествения меланом [1]. Здравните ефекти 
от прекомерното осветление или неподходящия 

спектрален състав на светлината могат да включ-
ват: често главоболие, умора, медицински дока-
зани ефекти от стрес, намаляване на сексуалната 
функция и повишаване на тревожността [11]. 
При много от нетропическите животински видо-
ве, активността намалява през зимните месеци 
като отговор на намаляването на наличната хра-
на, редукцията на слънчевата светлина (особено 
за дневни животни) и трудностите за оцеляване 
в студено време. Хибернацията е краен пример, 
но дори и видове, които не спят зимен сън често 
показват промени в поведението си през зимата. 
При хората сезонното афективно разстройство 
(САР) се счита за еволюирала адаптация, вари-
ант или остатък от хибернация дошъл от далечни 
предци. Сезонното афективно разстройство, из-
вестно също като зимна депресия, зимна мелан-
холия (winter blues), лятна депресия, лятна ме-
ланхолия (summer blues), или сезонна депресия, 
е смятано за разстройство на настроението, при 
което хората, които имат нормално психическо 
здраве през по-голямата част от годината изпит-
ват депресивни симптоми през зимата или лятото. 
САР е официално описано и обявено през 1984 г. 
от Norman E. Розентал и колеги в Националния 
институт за психично здраве, наблюдавайки, че 
са бездейни през зимата, след като се върнат от 
слънчева Южна Африка, в облачния през зимата 
Ню Йорк. Той започва да експериментира с уве-
личаване на експозицията на изкуствена светли-
на, и установява подобрение.  Много пациенти 
със САР имат закъснение в денонощния ритъм, и 
светлолечението коригира тези закъснения, кое-
то може да е причина за подобрението при тях 
[17]. Симптомите на САР могат да бъдат трудно 
събуждане сутрин, гадене, тенденция към преко-
мерен сън и прекомерно хранене, особен афини-
тет към въглехидрати, който води до наднормено 
тегло. Други симптоми са липса на енергия, труд-
но концентриране при изпълнение на задачите, 
изоставяне на приятели, семейство и социални 
дейности, както и намалено сексуално желание. 
Всичко това води до депресия, песимистични чув-
ства на безнадеждност и липса на удоволствие, 
което е характерно за хора, страдащи от това за-
боляване. Хората, които изпитват пролетните и 
летните депресии показват симптоми на класиче-
ска депресия включително безсъние, тревожност, 
раздразнителност, намален апетит, повишаване 
на теглото, или загуба, социално оттегляне и на-
малено сексуално желание [17]. За разлика от 
отрицателното влияние на изкуствената светлина 
върху екосистемите, при САР тя влиза в съобра-
жение при лечението. 
В зключение – постулатът, че в медицината до-
зата отграничава лекарството от отровата важи 
и за изкуствената светлина. Проблемът със свет-
линното замърсяване нараства, а като се има 
предвид и целия спектър на електромагнитните 
излъчвания, които почти безконтролно излъчва-
ме в природата вклкючително и от работните си 
места, можем да предположим, че ще е един от 
проблемите на 21 век. 
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SUICIDES AND MENTAL DISORDERS

Marinov I., Centre for mental health and prevention- MMA, Sofi a

SUMMARY
Worldwide, suicide is among the tree leading causes of death among people aged 15 to 44.The great majority 

of people who experience a mental illness do not die by suicide.
However, of those who die from suicide, about 65% to 90% have a diagnosable mental disorder.
People who die by suicide are frequently experiencing undiagnosed, undertreated, or untreated depression.
This research explore the link between specifi c mental disorders and suicides
as it suggests new approaches for prevention of this socially signifi cant problem.

Keywords: suicide, schizophrenia, personality disorders.
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САМОУБИЙСТВА И ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙ-
СТВА

Маринов И, ВМА, Център по военна психология и психопрофилактика

 Резюме: 
В световен мащаб самоубийствата са сред трите водещи причини за смърт при хората 
между 15 – 44 годишна възраст. Голямото мнозинство от хората, които имат психично 
заболяване не умират от суицид. Въпреки това, от тези,които умират от самоубийство 
от 65% до 90% имат диагностицирано психично разстройство.
Хората, които умират от самоубийство са често недиагностицирани, приемат лекар-
ства или са с нелекувана депресия.
Настоящото проучване изследва  връзката между специфични психични разстройства  /
депресия, злоупотреба със психоактивни вещества, шизофрения и личностови разстрой-
ства/ и самоубийствата като се предлагат и подходи за превенция на този обществено 
значим проблем.

Ключови думи: самооубийства, шизофрения, личностни разстройства, 

Адрес за кореспонденция: Център по военна психология и психопрофилактика, e-mail: ilmarin@abv.bg

Самоубийството е комплексен проблем, за който 
няма една единствена причина или един един-
ствен аргумент. То е резултат от сложно взаимо-
действие между биологични, генетични, психо-
логични, социални, културни фактори и фактори 
на средата. Дори определението на понятието 
“самоубийство» представлява трудност. Повечето 
изследователи определят самоубийството като 
«умишлено самоналожена смърт», или като «съз-
нателен акт на самоподтикнато унищожение на 
индивида, за който акта се възприема като най-
доброто решение».
В целия свят между 65 – 90% от извършилите 
самоубийство имат психично разстройство. Нещо 
повече, риска от извършване на самоубийство е 
15 пъти по-висок между лицата, които имат пси-
хично разстройство, в сравнение с тези, които 
нямат. Високият суициден риск обикновено се 

свързва с остри епизоди на заболявания, непо-
средствено след болнично лечение или скорошен 
контакт с психично – здравна служба. Около 25% 
от хората, които извършват самоубийство са има-
ли контакт с психично – здравна служба в година-
та преди тяхната смърт [1].
Различните диагностични групи, в низходящ ред 
по отношение на риска от самоубийство са:
Депресия (всички форми);
Разстройства на личността (антисоциално и гра-
нично разстройство на личността с черти харак-
теризиращи се с импулсивност, агресия и чести 
промени в настроението); 
Алкохолизъм (и/или злоупотреба с психоактивни 
вещества при юноши);
Шизофрения;
Органични психични разстройства;
Други психични разстройства;
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Злоупотребата с психоактивни вещества и 
личностовите разстройства са по-често срещани 
при мъжете, а депресията е по често срещана при 
жените.
Въпреки, че повечето от тези, които извършват 
самоубийство имат психично разстройство по-го-
лямата част от тях не са потърсили специалист по 
психично здраве дори в развитите страни. От тук 
следва, че ролята на специалистите по оказване 
на първични здравни грижи става жизнено важна.

ДЕПРЕСИЯ
Депресията е най-често срещаната диагноза при 
реализираните суициди. Всеки понякога се чув-
ства депресиран, тъжен, самотен и нестабилен, 
но обикновено тези чувства преминават. Все пак, 
когато тези чувствата са персистиращи и наруша-
ват обичайния, нормален живот на човек те прес-
тават да бъдат депресивни чувства и състоянието 
се превръща в депресивно заболяване.
Известно е, че от 2 до15 % от хората, диагно-
стицирани с депресияя умират вследствие на 
самоубийство. Суицидният риск е най-висок при 
индивиди със депресия, които се чувстват обез-
надеждени относно бъдещето, тези които наскоро 
са били изписани от болница, тези които имат фа-
милна обремененост и тези които са извършвали 
суициден опит в миналото.
Недиагностицираната и нелекуваната депресия е 
на първо място като причина за самоубийствата [2].
Някои от честите симптоми при депресия са:
- Чувство на тъга през по-голямата част от деня, 
всеки ден;

- Загуба на интерес към обичайните дейности;
- Загуба на телесно тегло (без човек да е на дие-
та) или наддаване на  тегло;

- Твърде много или твърде малко сън, или прека-
лено ранно събуждане;

- Усещане за умора и слабост през цялото време;
- Усещане за безполезност, вина и безнадежд-
ност;

- Чувства на раздразнителност и безпокойство 
през цялото време;

- Трудности в концентрацията, вземане на реше-
ния или запомняне;

- Повтарящи се мисли за смърт и самоубийство; 

ЗАЩО ДЕПРЕСИЯТА ОСТАВА НЕРАЗПОЗНАТА 
Въпреки, че съществува голямо разнообразие 
от методи за лечение на депресията има няколко 
причини защо това заболяване често не се диаг-
ностицира:
Хората често се притесняват да признаят, че са 
депресирани, тъй като те смятат симптомите за 
„признак на слабост”.
Хората са запознати с чувствата асоциирани с 
депресията и затова не са в състояние да я раз-
познаят като заболяване.
Депресията е по-трудно да бъде диагностицира-
на когато лицето има и друго физическо заболя-
ване.
Пациентите с депресия могат да имат голямо 
разнообразие от неопределени/неясни болки и 

страдания.

Депресията е лечима
Самоубийството е предотвратимо

АЛКОХОЛИЗЪМ
Установено е, че около една трета от случаите на 
самоубийства са при алкохолно зависими.
5 - 10% от хората , зависими към алкохол са сло-
жили край на живота си чрез самоубийство.
По време на суицидния акт е установено, че мно-
зина са били под влиянието на алкохол.
Характерно е, че хората с алкохолни проблеми, 
които извършват самоубийство е вероятно да са [3]:
- Започнали да злоупотребяват с алкохол в много 
ранна възраст;

- Консумирали алкохол в продължение на дълъг 
период от време;

- Употребявали големи количества;
- Имали влошено физическо здраве;
- Се чувствали депресирани;
- Имали нарушен и хаотичен личен живот;
- Преживели наскоро голяма лична загуба, като 
отделяне от съпруг и/или семейство, развод, 
смърт на близък;

- Имали проблеми на работното място.
Алкохолно зависимите хора, които извършват 
самоубийство може също така да произлизат от 
семейства с алкохолна история.
Злоупотребата с наркотични вещества е все по-
често срещана при юноши, с риск от суицидно по-
ведение.

Наличието едновременно 
на алкохолизъм и депресия 

многократно увеличава риска от 
самоубийство

ШИЗОФРЕНИЯ
Приблизително 6 до 15% от болните с шизофре-
ния извършват самоубийство. Между 75 – 95% от 
тези индивиди са от мъжки пол. Шизофренията се 
характеризира с нарушения в мисловната сфера, 
емоционалната сфера, волевата сфера, възпри-
ятно-представната сфера, личната хигиена и со-
циалното поведение и др.[4].
При болните от шизофрения има повишен риск 
от самоубийство, ако те са:
- Млади, самотни, безработни мъже;
- В ранен стадий на заболяване;
- Депресирани;
- Склонни към чести рецидиви;
- Високо образовани;
- Параноидни (подозрителни).
Болните от шизофрения е по-вероятно да реали-
зират самоубийство, в следните етапи:
- В ранните стадии на болестта, когато те са 
объркани, с хаотично поведение и повишена 
тревожност;

- В началото на тяхното възстановяване, когато 
външно има подобрение в симптоматиката им, 
но вътрешно те се чувстват уязвими;

- В началото на рецидив, когато чувстват, че са 
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преодолели проблема, но симптомите се появя-
ват отново;
- Скоро след изписване от болнично заведение.
Хората с личностови разстройства е приблизи-
телно три пъти по-вероятно да умрат от самоу-
бийство, отколкото тези без личностови разстрой-
ства. Между 25 и 50% от тези индивиди също така 
злоупотребяват с психоактивни вещества или  
страдат от депресивно разсройство[5].
Най-добрият начин да се разбере дали човек ми-
сли за самоубийство е като му се зададе въпрос 
за това. Противно на общоприетото схващане, 
говореното за самоубийство не насажда самоу-
бийствени идеи в хората. Всъщност, те са много 
благодарни и се чувстват облекчени, че могат да 
говорят открито за проблемите и въпросите, с 
които сe борят.

Как да се попита?
Не е лесно да попитаме човек за неговите или 
нейните намерения за самоубийство. Полезно е 
да се въведе темата постепенно. Някои подходя-
щи въпроси са:
- Чувствате ли се тъжен?
- Чувствате ли, че някой го е грижа за вас?
- Смятате ли, че животът не си струва да се жи-
вее?

- Смятате ли, че бихте извършили самоубийство?
- Кога да се попита?
- Когато човекът има потребността да бъде раз-
бран;

- Когато се чувства готов да говори за чувствата 
си;

- Когато говори за негативните чувства на самота, 
безпомощност и др. 

- Какво да се попита?
- За да се разбере дали човек планира да извър-
ши самоубийство:

- Планирате ли да сложите край на живота си?
- Имате ли представа как точно ще го направите?
- За да се разбере дали лицето е избрало начин 

(метод):
- Имате ли хапчета, оръжие, инсектицид или дру-
ги средства?

- Средствата лесно достъпни ли са за вас?
За да се разбере дали лицето е определило вре-
ме/ времева рамка:
Взели ли сте решение кога възнамерявате да 
сложите край на живота си?
Кога планирате да го направите?

КАКВО ДА ПРАВИМ И КАКВО НЕ ПРИ СУИЦИД-
НА ЗАРЕДЕНОСТ[6] 
 Какво да правим
Изслушвайте, покажете съпричастност и запазе-
те спокойствие; Бъдете подкрепящи и грижовни; 
Отнесете се с необходимата сериозност към ситу-
ацията и оценете степента на риска; Попитайте за 
предишни опити; Проучете за алтернативни въз-
можности, различни от самоубийство; Попитайте 
за наличие на евентуален план за самоубийство; 
Спечелете време; Идентифицирайте и други из-
точници на подкрепа; Премахнете средствата за 
самоубийство, ако е възможно; Предприемете 
действия, уведомете други, потърсете помощ; 
Ако рискът е висок, останете с лицето. Какво да 
не правим Да игнорираме ситуацията; Да бъдем 
шокирани, смутени или в паника; Да кажем, че 
всичко ще бъде наред; Да предизвикаме лицето 
да продължи напред Да решиме, че проблемът 
е тривиален; Да дадеме нереални обещания; Да 
оставиме човекът сам. От практическите знания, 
умения и професионална компетентност на лич-
ния лекар в голяма степен зависи разпознаване-
то, повлияването и прогнозирането на суицидното 
поведение и неговата първична превенция.
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РАДИАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ХРАНИ

Црънчев Ц., М. Иванова, А. Терзиева – НЦРРЗ

Резюме
Радиационните технологии представляват обработка на различни материали и изделия  
с източници на йонизиращи лъчения с цел подобряване на техническите им параметри. 
Широко разпространена технология е облъчването на храни с цел удължаване срока на 
съхранение; подтискане на зреенето на плодове
и зеленчуци, както и прорастването при кореноплодни; стерилизация, деконтаминация, 
дезинсекция и контрол на болестотворните организми в храните. Радиационната обра-
ботка на храни се осъществява на мощни радиационни съоръжения – гама-облъчватели 
с радиоизотопни източници 60Со и 137Cs; ускорители на електрони и източници на спи-
рачно лъчение. След повече от 50 години изследвания в областта на безопасността на 
облъчените храни не са открити никакви опасни за здравето или специфични за метода 
химически вещества. Независимо от тези изследвания дискусиите по въпросите на безо-
пасността и качеството на облъчените храни продължават. Това е довело до въвеждане-
то на специални стандарти за методите и процедурите за облъчвани на храни. В ЕС ра-
диационната обработка на храни е регламентирана с две директиви – 1999/2/ЕС и 1999/3/
ЕС. В България тези директиви са транспонирани в Закона за храните и Наредба №6 на 
МЗ за  видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията 
и реда за обработването им.

Ключови думи: радиационни технологии, облъчени храни, чисти храни, дозиметрия на висо-
ките дози

Адрес за  кореспонденция: tsrunchev@yahoo.com

RADIATION TREATMENT OF FOODSTUFFS
Crunchev C., M.Ivanova, A. Gerzieva - NCRRZ

Summary
Radiation technologies are processing different materials and devices with sources of ionizing radiation to 

improve their technical parameters. Technology is widespread irradiation of foods to extend shelf life; suppres-
sion of ripening fruit and vegetables, as well as germination; sterilization, decontamination, disinfection and 
control of disease-causing organisms in food. Radiation processing of food takes place on powerful irradiation 
equipment - gamma irradiators with radioisotope sources 60Co and 137Cs; electron accelerators and sources 
of X-rays. After more than 50 years of research on the safety of irradiated foods neither hazardous to health nor 
specifi c chemical substances were found. Despite these results discussions on safety and quality of irradiated 
foods remain. This has led to the introduction of specifi c standards for methods and procedures of food irradia-
tion. In the EU, the radiation processing of food is regulated by the two Directives - 1999/2 / EC and 1999/3 / 
EC. In Bulgaria these directives have been transposed in the Food Act and Regulation №6 of MH for types of 
foods that can be treated with ionizing radiation, and the arrangements for processing.

Key words: radiation technology, irradiated foods, clean foods, high dose dosimetry

Address for correspondancy: tsrunchev@yahoo.com

Радиационните технологии са едно от приложе-
нията на йонизиращите лъчения в промишленос-
тта. Използват се мощни източници на йонизира-
що лъчение гама-облъчвателни уредби с вгра-
дени източници на йонизиращо лъчение 60Со и 
137Cs, както и ускорители на електрони с енергия 

от 0,15 MeV до 10 MeV и мощност на снопа до 
50kW за обработка на различни материали, су-
ровини и изделия с цел подобряване на техните 
потребителски или технически 
параметри. 
Радиационната обработка на храни е широко раз-



26

|V, 2015, 1 ( 8 )

пространен процес в света като основните причи-
ни за това са постоянно високите загуби на хра-
нителни продукти при съхранението, транспорта 
и обработката на храни в резултат на контамина-
цията с насекоми и микроорганизми; нарасналият 
брой на заболяванията, свързани с консумацията 
на некачествени храни; необходимостта от каран-
тинна обработка при международна търговия с 
хранителни продукти и високите изисквания към 
качеството им при износ. 
Радиационните процеси за обработка на храни 
представляват облъчване на продукти с йони-
зиращи лъчения гама и рентгеново лъчение и 
ускорени електрони, за постигане на различни 
технологични цели. Основен параметър при тези 
процеси е погълнатата доза в облъчвания обект 
и се задава с минималната погълната доза, дос-
татъчна за постигане на съответната технологич-
ната цел и максимална погълната доза, при която 
не настъпват промени в храните. В някои слу-
чаи се използва параметърът средна погълната 
доза и максимална допустима нехомогенност на 
полето. След дългогодишни изследвания е прие-
то, че максималната погълната доза при всички 
радиационни процеси за обработка на храни не 
трябва да надвишава 10 kGy. Параметрите на ра-
диационните процеси зависят от целта на обра-
ботването, вида на храната, опаковката и други 
фактори [1, 2, 3]. Облъчването на храни постига 
следните технологични цели и се прилага в след-
ните случаи [4, 5]: 
 − удължаване срока на съхранение − облъчва-
нето инактивира гнилостните микроорганизми и 
позволява да се удължи времето за съхранение 
на продуктите, като запазва в по-висока степен 
от процеса на консервиране естествените тек-
стура, цвят и мирис на храните. Процесът на 
радиационна обработка не изисква добавяне на 
течност, съхраняват се естествените сокове на 
храните, облъчването става в крайна за потре-
бителя опаковка, в прясно или замразено със-
тояние; 
−стерилизация − радиационно обработени храни 
може да се съхраняват с години без използва-
не на хладилна техника (както е в случая и с 
високотемпературната стерилизация на храни-
те). По този начин се приготвят храни за военни, 
космически и специални медицински цели; 
−потискане на зреенето на плодове и зеленчуци 
и прорастването на кореноплодни; 
− дезинсекция − радиационната обработка на 
храни е алтернатива на фумигацията на зърно и 
варива. При нея няма замърсяване на храните с 
чужди химически вещества; 
− контрол на болестотворни микроорганизми − 
облъчването предотвратява възникването на 
опасни болести, причинени от бактерии, пара-
зити и различни микроорганизми. Такива са чес-
то срещаните като микробиално замърсяване 
в различни по вид сурови меса и опасни за чо-
века E.coli, Shigella, Campylobacter, Salmonella, 
Trichinella, Lysteria, Cyclospora; 

Радиационни съоръжения за обработка на 
храни
В общия си вид радиационните съоръжения се 
състоят от облъчвател, складове за облъчена и 
необлъчена продукция (при стайна температура, 
охладени или замразени), помещения за персо-
нала и службите на предприятието. 
За радиационната обработка на храни е позволе-
но да се използват:
- гама лъчения от радиоизотопи кобалт60 и це-
зий137; 

- рентгеново лъчение, генери-рано от ускорители 
на електрони с енергия на електроните по-мал-
ка от 5 МеV;

- ускорени електрони с енергия на електроните 
до 10 МеV [3].
Облъчвателите, използвани за обработка на хра-
ни, са радиоизотопни гама-уредби и ускорители 
на електрони [7,8,9]. 
Гама уредбите са различни типове в зависимост 
от радиационната защита (местна или обща), 
вида на облъчвателя (точков, пано, цилиндър и 
др.), хранилището на източниците (сухо, водно), 
системите за придвижването на продукцията в 
зоната на облъчване (дискретно, непрекъснато); 
Активността на радиоизотпните източници вари-
ра от 10 кСi до няколкостотин МСi. 
Ускорителите на електрони са също различни 
типове. При тях варира както енергията на елек-
троните, така и плътността на потока електрони и 
мощността на снопа. Могат да бъдат с непрекъс-
нато действие и импулсни. Дизайнът им зависи 
най-вече от фирмите производители и използва-
ните технически решения за ускоряване на елек-
троните и спомагателните системи (вакуумна, га-
зова, генератори за високо напрежение, системи 
за сканиране на снопа).
Генераторите за рентгеново лъчение са ускори-
тели, снабдени с мишена от материал с висок ато-
мен номер(стомана, волфрам и др). Облъчвайки 
мишената с ускорени електрони, се получава спи-
рачно рентгеново лъчение с непрекъснат енерге-
тичен спектър, чийто максимум зависи както от 
енергията на електроните, така и от материала на 
мишената. 
Персоналът, обслужващ радиационните уред-
би, трябва да е с подходящо образование, добре 
обучен и компетентен. Освен специализираните 
обучения за работа с облъчвателното съоръже-
ние, провеждани от доставчика на съоръжението 
и обученията за правоспособност за работа с из-
точници на йонизиращи лъчения, провеждани от 
лицензирани организации, е необходимо персо-
налът да премине обучение от международни или 
национални компетентни органи за радиационна 
обработка на храни и методи, средства и проце-
дури на технологичния дозиметричен контрол. 

Безопасност на облъчените храни
Облъчените храни са обект на научни изследва-
ния от повече от пет десетилетия в целия свят и 
резултатите са обсъждани и обобщени от експер-
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тите на Световната здравна организация, Меж-
дународната организация по прехрана и Между-
народната агенция за атомна енергия. Изводите 
са, че „Всяка храна, облъчена с доза, необходима 
за постигане на технологичните цели е едновре-
менно безопасна за консумация и адекватна по 
състав на съответната необлъчена храна. Не са 
установени никакви специфични и неестествени  
продукти, които да възникват само при в резултат 
на облъчването и които биха навредили на здра-
вето на хората. Друг важен извод е, че облъчва-
нето не представлява повишен микробиологичен 
риск за човешкото здраве и не повишава жизне-
способността на патогенните организми.
Радиационната обработка на храни не води до 
изменения във външния вид, формата и миризма-
та на продуктите, основният ефект е върху микро-
биалния статус и от там на срока на съхранение 
на продуктите. Установено е, че основните компо-
ненти на храните (белтъчини, мазнини и въглехи-
драти) са устойчиви на въздействието на йонизи-
ращите лъчения, при режимите на облъчване из-
ползвани в промишлеността. Облъчването нама-
лява съдържанието на витамини, като най-силно 
се редуцират витамини А, В1, В3, В3, В6, В12, С, 
Е, К,  фолиева киселина,  както и полиненасите-
ните мастни киселени. Тези ефекти са сравними 
със същите при други видове обработка на хра-
ните (термична, химическа и др.), прилагани с цел 
удължаване срока на годност.
Свободните радикали възникващи в храните при 
радиационна обработка не се различават прин-
ципно от тези образувани при печене претопляне 
и технологии за консервиране на храни. В този 
смисъл дискусията за влиянието на свободните 
радикали върху човешкото здраве продължава.
Всички методи за обработка на харни, както и 
продължителното им съхранение при стайна, 
температура могат да намалят съдържанието на 
някои от полезните им съставки. Изследванията 
показват, че радиационната обработка е по-ща-
дяща от конкурентните методи – замразяване и 
печене.
Към днешна дата в света се експлоатират над 

170 индустриални облъчвателни уредби, в това 
число стерилизатори за целите на медицината, 
облъчватели за подобряване на техническите 
характеристики на материалите, както и за об-
работка на храни и многоцелеви уредби. До този 
момент няма аварии, довели до замърсяване на 
околната среда или обработваната продукция. 
Йонизиращите лъчения се използват само в об-
лъчвателната камера, която е надеждно изоли-
рана и защитена. Самата камера е така проекти-
рана, че радиационният фон около нея да не се 
различава от естествения. Ускорителите на елек-
трони не са източници на йонизиращо лъчение 
след изключване на електрическото захранване. 
Минимизирането на риска за работещите, насе-
лението и околната среда се гарантира от мно-
жество системи за физическа защита и контрол. 
Безопасността на радиационните съоръжения в 
Република България се гарантира от официалния 

контрол, включващ документални и полеви про-
верки от представители на Агенцията за ядрено 
регулиране и инспекциите „Радиационен контрол“ 
към РИОКОЗ по места.
Стандартизация и законодателство при 
радиационната обработка на храни
Обединеният комитет по стандартизация на 
хранителните продукти и технологии Codex 
Alimentarius, подчинен на Световната здравна ор-
ганизация и Световната организация по прехра-
ната, е публикувал няколко документа, свързани 
с радиационните технологии, засягащи: методи-
ката, контрола, опаковането и етикетирането на 
хранителни продукти,обработени с източници на 
йонизиращи лъчения.  Публикувани са два доку-
мента на Codex Alimentarius, отнасящи се специ-
ално за радиационната обработка на храни: 
Общ стандарт за облъчени храни [2]. Стандар-
тът се отнася за храни, облъчени с йонизиращи 
лъчения и се прилага с всички хигиенни норми и 
стандарти за храни и норми за транспортиране. 
Не се прилага за храни, облъчени при измерва-
ния за инспекция и проверка. Той включва след-
ните раздели: общи изисквания за процеса; хиги-
ена на облъчените храни; технически изисквания; 
повторно облъчване; следрадиационна проверка; 
етикетиране. 
Международно препоръчителено методическо 
ръководство за радиационна обработка на храни 
[1]. Неговата цел е да даде насоки за обработката 
на хранителни продукти с йонизиращи лъчения, 
съвместими с останалите стандарти на Codex 
Alimentarius и Хигиенните методически ръковод-
ства. 
Основни принципи, които е необходимо да се 
спазват и да се контролират при прилагането на 
стандартите в предприятията за облъчване на 
храни са: 
− да се декларират технологичните причини за 
облъчване; 
− да се оцени интервалът от дози, необходими за 
постигане на технологичната цел, на базата на 
знанията и опита за съответния продукт; 
− да се демонстрира, чрез облъчването на екс-
периментални образци, че дозовият интервал е 
постижим при съответните производствени ус-
ловия; 
− да се установят параметрите на процеса, съо-
бразно практическите технологични условия;
През 1999 г. Европейският парламент и Евро-
пейския съвет издават две директиви относно ра-
дационната обработка храни и търговията с тях, 
публикувани през същата година в Offi cial Journal 
of the European Communities. Това са: 
- Директива 1999/2/ЕС [3]за хармонизиране на 
законите на страните членки по отношение на 
храните и хранителните добавки, обработени с 
йонизиращи лъчения. В нея са описани правила-
та за производство, внос и търговия с облъчени 
храни в рамките на Европейския съюз, случаите 
на възможните изключения, както и реда за вна-
сяне на промени. Директивата трябва да се при-
лага към производството, търговията и вноса на 
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облъчени храни и хранителни добавки. 
- Директива 1999/3/ЕС [11] за създаването на 
общ списък на храните и хранителните добавки, 
обработени с йонизиращи лъчения. Към момен-
та списъкът съдържа само „сухи ароматни билки, 
подправки и зеленчукови смеси“. Въпреки, че съ-
гласно Директива 1999/2/ЕС този списък трябва-
ше да се допълни до края на 2000 година, към 
момента други хранителни продукти не са разре-
шени за радиационна обработка. 
В Закона за храните [12] (чл. 22, чл. 22А, чл. 22Б 
и чл. 22В) е постановено, 
че облъчването на храни се извършва само, ко-
гато съществува основателна технологична при-
чина, от фирми, регистрирани от МЗ и след раз-
решение от Министъра на здравеопазването за 
всеки отделен вид храна. Определен е редът за 
регистриране на облъчвателните съоръжения и 
за издаването на разрешения за облъчване на 
храни.

Наредба №6 от 28.03.2002 г. [13] на МЗ за видо-
вете храни, които могат да се обработват с йони-
зиращи лъчения и условията и реда за обработ-
ването им (ДВ, бр. 38 от 12.04.2002 г.). Разрешени 
са „Сухи ароматни билки, подправки и растителни 
подправки“, при максимална обща средна погъл-
ната доза 10,0 kGy. 
Радиационният метод за третиране на храни има 
редица предимства пред традиционните методи 
- топлинна обработка, замразяване, консерви-
ране и химическо обеззаразяване. Обработката 
се извършва в крайната оригинална опаковка на 
продукта - не съществува опасност от повторно 
замърсяване на продукта и в него не остават ток-
сични вещества. Продуктът може да се консуми-
ра веднага след обработката. Запазва се свежият 
вид и вкус на продуктите. Технологичният процес 
е лесен за контролиране и с висока степен на ав-
томатизация. Разходът на електроенергия е ми-
нимален и не се замърсява околната среда. 
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Резюме: 
Често за нуждите на превенцията в радиационната защита и аварийното планиране е 
необходима количествена оценка на радиационния риск. Предлагания начин на оценка на 
радиационната опасност като елемент на радиационния риск на базата на известни пред-
варителни данни може да бъде използван от специалистите по радиационна защита и да 
ги улесни при вземане на решения.
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Рискът може да бъде определен като „възмож-
ност нещо неблагоприятно да се случи”, или по-
точно вероятността специфично (нежелано) съ-
битие да възникне в определен период или при 
определени условия. С други думи, рискът е ком-
бинация от вероятността от възникване на опре-
делено събитие, тежестта на последствията от 
протичането и, както и потенциалната опасност 
скрита до момента в обекта. По този начин риска 
винаги съдържа три компонента: опасност, веро-
ятност за събитието и последствия. Радиационен 
риск представлява вероятността за възникване 
на вредни за здравето ефекти у човека, неговото 
потомство или в друг биологичен обект и биоло-
гична съвкупност (популация), както въздействи-
ето на околната среда в резултат на облъчване с 
йонизиращи лъчения.
Необходимо е да се направи разграничение меж-
ду някои основни понятия, които са свързани с 
извършването на оценка на риска. Докато опас-
ността е свързана с потенциалните свойства и 
особености на дадено явление, обект или процес, 
то риска е свързан с вероятността и честотата на 
протичането им, като може да включва множество 

опасности и последователността от възникването 
им. 
При определянето на риска са използвани след-
ните подходи:
- качествено, т.е. висок, среден, нисък, допустим, 
недопустим, приемлив;

- полу-количествено, при който основните еле-
менти на риска, вероятност и последствия са 
качествено определени и комбинацията от тях 
дава псевдо-количествена оценка на риска, кое-
то дава възможност за сравняване на получени-
те резултати;

- количествено, чрез изчисляване на вероятност-
та (честотата) на възникване на събитие и по-
тенциалните последствия от такова събитие.
Оценката на риска използва експертен подход  
определяне на количествените му характеристи-
ки, които при наличие на наблюдения могат да бъ-
дат получени с помощта на точни вероятностни 
методи или по експертен път. 
Обобщената оценка на радиационния риск се ос-
новава на т. нар. „метод на трите фактора”, като 
в случая подбраните фактори, по които се опре-
деля риска при обследването на обектите е пред-
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ставено във формула (1):

R(Риск) =H (Опасност). V (Уязвимост). L (Вероятност),(1)

където:
R (Risk) – “Риск”, дава обобщена оценка за риска, 
който носи даден обект за населението, околната 
среда, сградите и/или съоръженията, съседните 
обекти. В зависимост от получената стойност в 
резултат на изчисленията се определя и съответ-
ната степен на риска.  H (Hazard) – “Опасност”, 
определя потенциалната опасност, която носи да-
ден обект за населението, околната среда, сгра-
дите и/или съоръженията и съседните обекти. Оп-
ределянето на опасностите основно се извършва 
на основание на категоризацията и класификаци-
ята на обекта по нормативни документи в съот-
ветната област на приложение. Този параметър 
може да отразява и други особености на разглеж-
дания обект, които следва да бъдат отразени при 
извършването на експертизата.
V (Vulnerability) – “Уязвимост” и „Последствия” 

(Consequences) –. Този параметър характеризира 
влиянието на  външни фактори, взаимодействи-
ето на разглеждания обект със съседни обекти и 
показва доколко населението, персонала и слу-
жителите, околната среда, сгради и/или съоръже-
ния са подложени на въздействие при възникване 
на неблагоприятно събитие (последователност от  
събития). Където е приложимо, в зависимост от 
наличните данни и възможността за оценка, фак-
торът „Последствия” може да се използва вместо 
“Уязвимост”. Този фактор носи най-голяма тежест 
при определяне на риска. 
L (Likelihood) – “Вероятност”. Отразява вероят-
ността за възникване на събитие, което би довело 

до съответния риск. 
Цел: Разработване на методика за определяне 
на радиационната опасност като елемент на 
радиационния риск на базата на известни пред-
варителни данни. 
За изпълнение на поставената цел в настоящата 
публикация подробно е разгледан начина за ко-
личествено определяне на първият компонент от 
формулата за Радиационният риск (1) H (Hazard) 
– “Радиационна Опасност” Нр, като фактор имащ 
най-голямо значение за превенцията. 
Количественото определяне на Нр се извършва 
на базата на НАРЕДБАТА за аварийно планиране 
и аварийна готовност при ядрена и радиационна 
авария приета с ПМС № 189 от 30.07.2004 г., обн., 
ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., допълнена с някои дру-
ги потенциални ИЙЛ.  

Радиационна опасност Нр
За целите на оценката на параметъра ”Ради-
ационна Опасност” Нр по отношение на вида 
на обектите и дейностите с (ИЙЛ) са използва-
ни класификациите на НАРЕДБАТА за аварий-
но планиране и аварийна готовност при ядрена 
и радиационна авария Приета с ПМС № 189 от 
30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., до-
пълнена с някои други потенциални източници 
ЙЛ.
Определянето на параметъра ”Радиационна 
Опасност” Нр за целите на експертизите са при-
ложени само за обектите с ИЙЛ влизащи в обхва-
та на таблици (1 и 2). 

Категория Източници на йонизиращи лъчения 
или дейност с тях

Скала на параметъра Hр – ”Опасност”, Обекти                                                                                  Нр

Обектите от II рискова категория по наредбата за 
аварийно планиране и аварийна готовност при ядре-
на и радиационна авария и обектите от подточка в на 
I рискова категория.

Висока по-
тенциална 
опасност

A/D ≥ 1 00 000 10

1 00 000 > A/D ≥ 10 000 9

10 000 > A/D ≥ 1000 8

Обектите от III рискова категория по наредбата за 
аварийно планиране и аварийна готовност при ядре-
на и радиационна авария.

Значителна

1000 > A/D ≥ 100 7

100 > A/D ≥ 10 6

10 > A/D ≥ 1 5

Обектите от IV рискова категория по наредбата за 
аварийно планиране и аварийна готовност при ядре-
на и радиационна авария.

Умерена
1 > A/D  ≥ 0,05 4

0,05 > A/D  ≥ 0,01 3

Обектите от V рискова категория по наредбата за 
аварийно планиране и аварийна готовност при ядре-
на и радиационна авария. 

Ограничена 0,01 > A/D 2

Други потенциални (ИЙЛ) Ускорители, рентгенова 
апаратура. Радионуклиди в попаднали в строителни 
материали, води др. подобни. 

Ограничена A/D (неприложимо)
 Приема се 1 1

Таблица 1
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Извършване на пресмятанията за стационар-
ни и преносими ИЙЛ:
Пресмятания за всички материали:

A / D1= Σ i Ai / D 1,i    
където  Ai е активността (TBq) на всеки отделен 
радионуклид.
 D1, i – коефициентът от Таблица 3.
2. Пресмятания само за дисперсни (1) материа-
ли:

 A / D2= Σ i Ai / D 2,i    
където, Ai е активността (TBq) на всеки отделен 
радионуклид в дисперсна форма.
 D2, i – коефициентът от Таблица 3
Преносими ИЙЛ(2) се категоризират, при усло-
вие, че съотношението A/D > 1.
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(Изменение и допълнение с Постановление № 228 от 
30 август 2006 г.);

4. Наредба за основните норми за радиационна защита, 

Източници на йонизиращи лъчения или дейност с тях A/D1

1. Радиоизотопни термоелектрически генератори (РТГ). Медицински облъчватели. Те-
летерапия. Фиксирана, многолъчева телетерапия (гама скалпел) A/D ≥ 1000

2. Гама-дефектоскопия (промишлена радиография). Високо- / среднодозова брахитерапия 1000 > A/D ≥10

3. Фиксирани уреди за технологичен контрол, като нивомери и др. 10 > A/D ≥ 1

4.

Ниско дозова брахитерапия (с изключение на източниците, за очни плаки и посто-
янни имплантанти). Уреди за технологичен контрол, като дебеломери и нивомери. 
Преносими уреди за технологичен контрол, като влагомери и плътномери. Костни 
плътномери (апарати за измерване на костната. плътност). Неутрализатори на ста-
тично електричество

1 > A/D ≥ 0.01

5.
Ниско дозова брахитерапия, източници за очни плаки и постоянни имплантанти). 
Уреди за рентгенова флуоресценция Уреди за електронен захват. Мьосбауерови 
спектрометри Позитронни томографи

0.01 > A/D

Таблица 2

No
ИЙЛ или вещество(3)

Радионуклид D1(4) D2(5)

1. H-3 UL (6) 2,0.103 

2. C-14 2,0.105 5,0.101

3. P-32 1,0.101 2,0.101

4. Co-60 3,0.10-2 3,0.101

5. Ni-63 UL 6,0.101

6. Sr-89 2,0.101 2,0.101

7. Sr-90 (Y-90) 4,0.100 1,0.100

8. Tc-99m 7,0.10-1 7,0.102 

9. I-125 1,0.101 2,0.10-1

10. I-129 UL UL (8)

11. I-131 2,0 10-1 2,0.10-1 

12. Cs-134 4,0.10-2 3,0.101

13. Cs-137 (Ba-137m) 1,0.10-1 2,0.101

14. Ba-133 2,0.10-1 7,0.101

15. Po-210 8,0.103 6,0.10-2

16. Ra-226 (дъщерни продукти) 4,0.10-2 7,0.10-2

17. Th-230 9,0.102 7,0.10-2 

18. Th-232 UL (6) UL
19. U-235 (Th-231) 8,0.10-5 (12) 8,0.10-5 

20. U-238 UL (8) UL (8, 10

21. U Обогатен > 10 % 8,0.10-4 (12) 8,0.10-4 

22. Pu-238 3,0.102 (12) 6,0.10-2

23. Pu-239 1,0.100 (12) 6,0.10-2

24. Pu-239/Be (14) 1,0.100 (12) 6,0.10-2

25. Pu-241(Am-241) 2,0.103 (10) 3,0.100 

26. Am-241 8,0.100 6,0.10-2

27. Cf-252 2,0.10-2 1,0.10-1

Таблица 3

приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г. обн. в ДВ, бр. 76 
от 05.10.2012 г.

5. Георги Василев. „Радиоекология – радиация, еколо-
гия, човек, България”. Изд. „ТИТА Консулт” 2005 г.;

6. Георги Василев. „Основи на радиационната защита”. 
Изд. „ТИТА Консулт” 2002 г.; 

7. Геолог Бл. Грозданов, Инж. Ж. Желев, н.с. ІІ ст., Д-р 
инж. Цв. Попов,  Доц. д-р инж. М. Маврова-Гиргинова, 
Инж. Ю. Вълчанова „Наръчник за  оценка  на риска  и 
съществените  изисквания към обема и съдържание-
то на експертизите на потенциално опасните обекти” 
СОФИЯ – 2008.



32

|V, 2015, 1 ( 8 )

ХИРУРГИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ – 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В МИНАЛОТО И ТЕН-
ДЕНЦИИ В НАСТОЯЩЕТО

 Резюме: 
До средата на XIX век половината от оперираните пациенти умират от сепсис. Осно-
вен фактор за пренасянето на патогенни микроорганизми между пациенти и медицински 
специалисти са ръцете на персонала. Броят на публикуваните проучвания относно хи-
гиената на ръцете се е увеличил през последните години. Актуалността на проблема е 
свързан с увеличаващите се рискове от разпространение на вътреболнични инфекции и 
антимикробна резистентност. Без еднозначен отговор остават въпроси, свързани с пре-
паратите за хигиена на ръце, стратегиите за подобряване спазването от персонала на 
препоръчаната политика, мотивацията за добра практика. Извършен е исторически пре-
глед на провежданите през годините дезинфекционни дейности и са посочените тенден-
циите в наши дни. Представени са предимствата и недостатъците на широко използвани 
антисептични средства за хигиена на ръцете. Направени са препоръки за подобряване на 
надзора и контрола в лечебните заведения.

Ключови думи: алкохол-базирани антисептици, хирургична дезинфекция 
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SURGICAL HAND DISINFECTION - CHALLENGES IN THE PAST AND PRESENT TRENDS
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SUMMARY
By the middle of the XIX century, half of the operated patients die from sepsis. A major factor for the transfer of 

pathogens between patients and medical professionals are the hands of staff. The number of published stud-
ies on hand hygiene has increased in recent years. Relevance of the problem is related to the increasing risk 
of the spread of nosocomial infections and antimicrobial resistance. There is no defi nite answer of questions 
associated with antiseptics for hand hygiene. Good strategies need to implimented to improve compliance for 
best practice. A historical review of disinfection activities conducted over the years and those trends nowadays. 
The advantages and disadvantages of widely used antiseptics for hand hygiene has presented. Recommenda-
tions are made to improve the supervision and control of the hospitals.

Key words: alcohol-based hand rub, surgical hand disinfection
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До средата на XIX век половината от оперирани-
те пациенти умират от сепсис. Основен фактор за 
пренасянето на патогенни микроорганизми между 
пациенти и медицински специалисти са ръцете на 
персонала. Броят на публикуваните проучвания 
относно хигиената на ръцете се е увеличил през 
последните години. Актуалността на проблема е 
свързан с увеличаващите се рискове от разпрос-
транение на вътреболнични инфекции и антими-
кробна резистентност. Без еднозначен отговор 
остават въпроси, свързани с препаратите за хи-

гиена на ръце, стратегиите за подобряване спаз-
ването от персонала на препоръчаната политика, 
мотивацията за добра практика.
Цел на настоящото съобщение е да се направи 
теоретичен анализ на извършваната хирургична 
дезинфекция на ръце от въвеждането й в практи-
ката до наши дни. 
Материал и методи. Извършен е преглед на 
подбрани литературни източници, проследяващи 
възникването и развитието на асептиката и анти-
септиката. Приложени са исторически и докумен-
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тален метод.
Резултати и дискусия. До средата на XIX-ти век 
асептика не се е прилагала. В Европа се създава 
мрежа от болници. В тях се наблюдава ниска хи-
гиена и примитивно обслужване на болните. Не 
се прилага дезинфекция на помещения, бельо и 
инструменти. Всички хирургични манипулации са 
се извършвали без каквито и да е мерки срещу 
микроорганизмите в оперативното поле. Харак-
терно за този период е че хирурзите си мият ръце-
те след операция, оперират в делнично облекло 
или облечени във фрак. Поради тези причини се 
наблюдава високо ниво на инфектиране на опе-
ративните рани. Оперираните умират от сепсис, 
газова гангрена, еризипел и други инфекции. Ле-
талитетът достига до 80%. 
Значителен принос за развитието на хирургията 
има откриването и въвеждането на антисептич-
ните принципи. Заслуги за това имат следните 
лекари: Игнац Земелвайс (1818-1865) - открива, 
че лекари и студенти, постъпващи в акушерската 
клиника след работа в анатомичната зала зара-
зяват родилките с трупни инфекции. Смъртност-
та от родилна треска по това време била между 
10% и 20%. През 1847 г. Земелвайс въвежда из-
миване на ръцете с разтвор на хлорна вар пре-
ди операция. Резултатите са значителни и лета-
литетът намалява до 1-2%. Научните обяснения 
на Земелвайс били отхвърлени от медицинската 
общност, защото противоречали на утвърдените 
възгледи през периода. Лекарят получава призна-
телност след смъртта си. Наречен е „Спасител на 
майките“. С откритията на Луи Пастьор и Роберт 
Кох (основоположници на микробната теория и 
бактериологията) става ясно, че микроорганиз-
мите са причина за развитието на инфекции след 
попадането си в оперативното поле. Английският 
хирург Джоузеф Листер (1827-1912) поставя на-
чалото на антисептиката (унищожаване на при-
чинителите с химични средства). Той прилага 5% 
разтвор на карболова киселина за почистване на 
ръце и хирургични инструменти, препоръчва да 
се носят чисти ръкавици, разпръсква пари от кар-
болова киселина в операционните. Въведените 
от него антисептични мерки снижават леталитета 
след операция от 45% на 15%. Карболовата ки-
селина уврежда тъканите на организма и ръцете 
на хирурзите, а прилаганите пари в помещенията 
нерядко довеждат до смъртни случаи сред паци-
енти и персонал. Въпреки тези неблагополучия, 
принципите в антисептичната хирургия се   въз-
приемат по света и Листер получава признание 
приживе за своя принос към борбата с оператив-
ните инфекции [1].
По-късно в хирургичната практика се налага 
принципа да не се допуска заразяване ръцете на 
хирурга и причинителите да се унищожават пре-
ди операцията чрез физични методи – въвежда 
се асептиката. Луи Пастьор препоръчва стери-
лизацията със сух горещ въздух, Фридрих Трен-
деленбург конструира първия сух стерилизатор 
(работна температура 125оС). След микробиоло-
гични посявки Робът Кох доказва, че при такава 

стерилизация се унищожават само вегетативни-
те форми на микроорганизмите, но не и спорите. 
През 1886г. в Берлин хирургът Ернст фон Бергман 
постига пълна стерилизация чрез водни пари под 
налягане. По-късно Курт Шимелбуш работи по 
усъвършенстването на стерилизационната апа-
ратура.
 И днес в съвременните операционни дори при 
най-стриктно съблюдаване на правилата на асеп-
тиката и антисептиката практически е невъзмож-
но да се избегне бактериалната контаминация на 
операционното поле по време на работа. Следо-
перативното развитие на раневата инфекция се 
колебае в различни граници, тъй като е в зависи-
мост от различния характер и вид на операцията, 
нейната продължителност, нивото на санитарното 
състояние на операционната. Известно е, че най-
важният фактор за инфектиране на оперативната 
рана са ръцете на хирурга. Обеззаразяването на 
ръцете на хирургичния екип е сериозен и труден 
етап в подготовката за операция, тъй като върху 
тях се намират много и разнообразни мироорга-
низми. За да се разберат задачите на различните 
подходи за почистване на ръцете, от съществено 
значение е познаване на нормалната бактериал-
на кожна флора. Човешката кожа е колонизирана 
с бактерии, броят на които в различните обла-
сти на тялото варира. В проучвания е установе-
но, че общия брой на аеробните бактерии върху 
предмишницата е 1 х 104  колоно-образуващи 
единици/см2. Общият бактериален брой върху 
ръцете на медицинския персонал е варира от 3.9 
х 104 до 4.6 х 106. През 1938 г. бактериите, изо-
лирани от ръцете биват разделени на две катего-
рии: транзиторни и резидентни [3]. Транзиторната 
флора, която колонизира повърхностните слоеве 
на кожата, е по-податлива на отстраняване чрез 
рутинното измиване на ръцете. Тя се придобива 
от медицинските специалисти по време на дирек-
тен контакт с пациентите или контакт с контамини-
рани повърхности от околната среда в непосред-
ствена близост с пациента. Транзиторната флора 
са микроорганизмите, които най-често са свърза-
ни с нозокомални инфекции. Резидентната фло-
ра, която е прикрепена към по-дълбоките слоеве 
на кожата, е по-резистентна на отстраняване. От-
страняването на последната е цел на хирургична-
та дезинфекция на ръцете. С оглед възникналите 
недостатъци на използвани в миналото методи и 
с развитието на хигиенната индустрия, както и съ-
гласно приетият стандарт за профилактика и кон-
трол на вътреболнични инфекции, към настоящия 
момент се препоръчва следването на двуфазен 
подход при хирургична дезинфекция [10]. Първа 
фаза: миене с 10-20 мл. течен сапун, максимум 1 
минута; не се използват четки;  следва изплакване 
с течаща вода, като ръцете се държат над нивото 
на лакътя; подсушаване с чиста кърпа (хартиена 
салфетка); ноктите и върховете на пръстите се 
изчеткват еднократно със стерилна четка и течен 
сапун в началото на работния ден.  Втора фаза: 
антисептик за ръце в 15 - 25 мл. и в продълже-
ние на най-малко 1 минута старателно се втрива 



34

|V, 2015, 1 ( 8 )

върху цялата повърхност на основата на ръцете, 
китките, частта на ръцете до над лакътя; повтор-
но се взема същото количество дезинфектант и в 
продължение на най-малко 2 минути се втрива по 
цялата повърхност на основата на ръцете, китки-
те и частта на ръцете до под лакътя; ръцете се ос-
тавят да изсъхнат, като се държат нагоре и не се 
подсушават; избягва се всякакъв допир, със сухи 
ръце се поставят стерилни ръкавици.
Хирургичната дезинфекция на ръце се извърш-
ва чрез втриване на препарати на база алкохоли. 
Предимствата на последните се съобщават в ре-
дица проучвания. Въпреки приетите стандарти 
относно дезинфекцията на ръцете, в достъпната 
литература се установява, че има въпроси, които 
са обект на полемика. Антисептичните препара-
ти, предназначени за хирургично миене и дезин-
фекция, се оценяват за тяхната способност да 
редуцират броя на бактериите, освобождавани 
от ръцете по различно време, включително непо-
средствено след миенето и дезинфекцията; след 
носене на хирургични ръкавици за 6 часа (оста-
тъчна активност); и след множество приложения 
в течение на 5 дни (кумулативна активност). Непо-
средствената и остатъчната активност се считат 
за най-важните при определяне ефикасността на 
препарата. Целта на антисептичните препарати е 
да намаляват микроорганизмите върху интактна 
кожа, да съдържат недразнещ антибактериален 
препарат, да имат широкоспектърна активност, да 
бъдат бързо действащи, и с остатъчен ефект. По-
следният се постига с формулации, съдържащи 
2% или 4% хлорхексидин глюконат, следвана от 
триклозан и йодофори [9,11].
Eфикасността на препаратите на алкохолна ос-
нова се влияе от няколко фактори, включително 
типа на използвания алкохол, концентрация, кон-
тактно време, обем на препарата, и дали ръцете 
са влажни, когато се прилагат [2]. Мнозинството 
от антисептиците за ръце на база алкохол съдър-
жат изопропанол, етанол, n-пропанол, или комби-
нация на два от тях. Други препарати съдържат 
комбинации от два алкохола или алкохолни раз-
твори, съдържащи ограничени количества на хек-
сахлорофен, четвъртични амониеви съединения, 
повидон-йод, триклозан, или хлорхексидин глюко-
нат. Антибактериалната активност на алкохолите 
се дължи на тяхната способност да денатури-
рат протеините. Разтвори, съдържащи 60%-95% 
алкохол са най-ефективни. Идеалният обем на 
препарата, който да се прилага върху ръцете не 
е известен и може да варира за различните фор-
мулации. Установена е ефективност на алкохоли-
те спрямо Грам-положителни и Грам-отрицателни 
вегетативни бактерии, включително мултирезис-
тентни патогени, Mycobacterium tuberculosis, гъби. 
Чувствителни на алкохоли са определени вируси 
- херпес симплекс вирус, човешкия имунодефици-
тен вирус, грипния вирус, респираторно синцити-
алния вирус. За хепатитните вируси се допуска, 
че биха били инактивирани при 60%-70% алко-
холен разтвор. Алкохолите имат слаба активност 
срещу бактериални спори, протозойни ооцисти и 

определени нелипофилни вируси. Регистрирани-
те случаи на нозокомиални инфекции, причинени 
от Clostridium diffi cile и инфекции на хора с Bacillus 
anthracis, свързани с контаминирани пособия по-
ставя въпроси свързани с активността на антисеп-
тични агенти спрямо спорообразуващи бактерии. 
Във връзка с това след сваляне на ръкавиците, 
ръцете следва да се измият с неантибактериален 
или антибактериален сапун и вода, или да се де-
зинфекцират с препарат на база алкохол за де-
зинфекция на ръце чрез втриване.
Честата употреба на средства на база алкохол за 
антисептика на ръцете може да причини изсуша-
ване на кожата. Поради тази причина съвремен-
ните формулации съдържат омекотители, овлаж-
нители, или други подобряващи състоянието на 
кожата вещества [2]. Много рядко в литературата 
се съобщава за алергичен контактен дерматит 
или контактна уртикария, причинена от свръхчув-
ствителност към алкохол. 
Поради различните стандарти за ефикасност ва-
рират критериите, цитирани в Агенцията по храни 
и лекарства за антисептичните лекарствени пре-
парати в здравеопазването на САЩ (FDA TFM) и 
Европейския EN 1500 и ЕХ 12791 документи за 
утвърждаване на препарати на база алкохол за 
дезинфекция на ръце чрез втриване. Също така 
в научните проучвания не е установена степента, 
до която е необходимо да бъде редуциран броя 
на бактериите или други микроорганизми върху 
ръцете, за да се сведе до минимум предаването 
на патогени в здравните заведения [3]. Уместно е 
да се провеждат контролирани проучвания сред 
практикуващите медицнски специалисти, използ-
вайки стандартизирани протоколи, за да се по-
лучат по-реалистични представи за микробната 
колонизация и риска от бактериално пренасяне.
Не е без значение и икономическата ефективност 
на препаратите на база алкохол. В свои проучва-
ния редица автори са установили, че разходите за 
хирургично миене и дезинфекция с антибактериа-
лен сапун спрямо миене и дезинфекция без четка 
с препарат на база алкохол чрез втриване както 
и времето, изисквано за предоперативно миене 
и дезинфекция са били по-малки [3,4,5]. Резул-
татите от тези проучвания категорично показват, 
че алкохолите са ефективни за предоперативно 
почистване на ръцете на хирургичния персонал 
и предотвратяват предаване на нозокомиални 
патогени. Въпреки това е установено, че инфор-
мираността на лекарите и медицинските сестри 
по отношение на правилна концепция за грижа за 
ръцете не е на необходимото ниво [12]. Като преч-
ки за спазване на препоръките за добрата хигиен-
на практика се посочват дразнене на кожата, при-
чинено от антисептичните средства, недостъпни 
съоръжения, вмешателство във връзките здравен 
работник-пациент, приоритет на обслужването 
(т.е. на нуждите на пациентите се дава приоритет 
спрямо хигиената на ръцете), носене на ръкави-
ци, забравяне, липса на познаване на указанията, 
недостатъчно време, високо натоварване с рабо-
та и недостатъчен персонал, и липсата на научна 
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информация, показваща дефинитивно въздейст-
вие на подобрената хигиена на ръцете върху ни-
вата на нозокомиалната инфекция [3,6]. Приори-
тет на ръководствата на отделенията в лечебните 
заведения следва да  е повишаване мотивацията 
за правилна дезинфекция на ръцете сред персо-
нала [8]. Поведенческата промяна зависи от ин-
дивидуални и институционални фактори. Взаи-
мовръзката между тях би осигурила подобряване 
практиките на хигиена на ръцете. Обучението е 
основен елемент за подготовка на информирани 
и компетентни специалисти работещи в система-
та на здравеопазването. 
Заключение. От възникването на идеята за де-
зинфекция на ръце до съвременните методи и 
средства, щателното обеззаразяване на ръцете 
на хирургичния екип е с доказана икономическа 
ефективност и превенция на следоперативните 
усложнения. Стриктното придържане към принци-
пите на асептиката от целия персонал е основата 
на предпазването от инфекция на хирургичното 
място. Необходимо е изграждането на стратегии 
за подобряване на мотивацията и спазването  на 
приетата болнична дезинфекционна политика. 
Грижата за пациентите, включително превенция 
и контрол на инфекциите е приоритет във всички 
лечебни заведения. 
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Има ли нови възможности за диагностика на малария? 
Какво предлага флуоресцентната микроскопската диагностика? 
 

 Нова уникална микроскопска система с готови набори реактиви 
 Мобилна система, оперираща и с батерии 
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