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Скъпи колеги, уважаеми съмишленици,
В ръцете си държите новия брой на списание
„Превантивна медицина”. Предлагаме Ви разнообразие от статии, някои от областта на общественото
здраве, а други представляват интерес за тесни специалисти. Основно внимание насочваме към новопоявилото се заболяване - треската Зика. Надяваме се,
че ще намерите своята тема в него.
Общественото здраве се оказва подложено на
изпитание, поради нестихващата вълна от миграции и
опасността от биотероризъм.
Настъпи време разделно - за страната. За Европа. За света. Бомби гърмят не
само в размирните точки на света. Преструващи се на бягащи от войната нещастници, религиозните фанатици, пренесоха личната си омраза към прогреса в люлката на
демокрацията. Омраза не само към друговереца и инакомислещия, а към многообразието в бита, в културата и мисленето. Към всичко, което отделя съвремието и света, в който живеем, от мракобесието и сляпото подчинение на отминалите столетия.
Ренесансът издърпа християнският свят за косите и изхвърли средновековието през
последните шест века. Но този процес се дължеше на сили, идващи от самото общество и от постепенната промяна в мисленето, които в крайна сметка освободиха духа
от оковите му. Всяка намеса и натиск от външна сила, целяща промяна в начина на
мислене и в обичаите на една цивилизиция или религия не може да провокира нищо
друго освен отрицание и отхвърляне. Събитията от последните месеци са следствие
на основната цел за желание на налагане на демокрацията в целия свят. И тя намери
своя отговор. Крайният ислям в момента проектира проблемите и насочва реакциите
си към останалия свят.
Напомняме, че предстои провеждането на втория конгрес по превантивна медицина, за мястото и времето на който ще ви информираме в сайта на сдружението
ни. Приканваме всички автори, на които са скъпи идеите за превенция и профилактика на инфекциозните и неинфекциозните заболявания да подготвят своите теми за
конгреса, да поддържат контакт с нас и заедно да работим за осъществяването им в
ежедневието.

Доцент д-р Андрей Галев, дм
Председател на Българското Сдружение по Превантивна Медицина
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ВИРУСЪТ ЗИКА –
НОВАТА СВЕТОВНА ЗАПЛАХА
Галев А. - НПЦВЕХ-ВМА

Резюме: Вирусът Зика, причинител на леко протичащо ендемично заболяване в екваториалните райони на Африка и Азия, бе определен в началото на 2016г за световна
здравна заплаха. Възможната връзка между вируса и развитието на тежки малформации
на плода по време на бременността е основната причина за повишеното внимание към
това иначе безобидно заболяване. С настоящия обзор предлагане разширена информация
относно характеристиките на вируса, заболяването, влиянието върху плода и векторите
на болестта. Ударение е поставено върху различните противоепидемични мероприятия,
необходими за ограничаване на разпространението на вируса.
Ключови думи: вирус Зика, микроцефалия, вектори, противоепидемични мерки
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, дм. НПЦВЕХ-ВМА, София, e-mail: andrey_galev@abv.bg

THE ZIKA VIRUS – THE NEW WORLD HEALTH THREAT
Galev A – SCMEH MMA Sofia
Summary: The Zika virus, the causative agent of mild endemic disease in Africa and Asia equatorial
areas was declared as a world health threat in the beginning of 2016. The possible link between the virus and
severe fetal malformations during pregnancies is the main reason towards this otherwise harmless illness.
With this short review we offer extended information about viral characteristics and vectors, disease course
and it’s influence upon fetus. Different preventive measures, essential for viral containment are accentuated.

Key words: Zica virus, microcephaly, vectors, preventive measures
Address for correspondance: e-mail: andrey_galev@abv.bg

Въведение: На 02.02.2016г Световната здравна организация обяви вируса
Зика за световна здравна заплаха [25]. В
периода от 2007г до 2016г той излезе от естествения си ареал на разпространение в
тропическите региони на Африка и Азия и
през Микронезия [11,12] се настани стабилно в Южна и Централна Америка [3,4,10]. В
момента 33 държави в Латинска Америка и
Карибския басейн докладват за автохтонно (местно) разпространение на вируса
[3,18] (Таблица 1). В Европа всички регистрирани случаи са свързани с пътуване
до райони с автохтонно разпространение
на вируса. Засегнатите държави са Великобритания, Германия, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Португалия, Финландия,
Холандия, Швейцария, Швеция [5].

Общи данни: Заболяването като
цяло е леко протичащо. Инкубационният
период продължава около десет дни. Клиничната картина включва повишена температура, артралгия, макулопапуларен
обрив и конюнктивит. По-рядко се срещат
миалгия и главоболие. Симптомите продължават до седмица. Вирусът се открива
в кръвта на заболелите в продължение на
няколко дни след появата на симптомите.
Тежко протичане, усложнения, налагащи
хоспитализация или фатален изход са
редки. Вирусът премива през плацентата в плода и може да причини малформации. Синдром на Гилиан-Баре е регистриран при лица след инфекция с вируса[5]. През септември 2015г се появяват
първите съобщения за увеличаване на
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Ɂɚɫɟɝɧɚɬɢ ɪɚɣɨɧɢ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɟɬ ɦɟɫɟɰɚ
ɋɬɪɚɧɢ ɱɥɟɧɤɢ ɧɚ ȿɋ,
ɜɤɥ. ɨɬɜɴɞɦɨɪɫɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱦɪɭɝɢ ɫɬɪɚɧɢ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɨɪɫɤɢ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɡɨɧɢ
Ɉɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɐɟɧɬɴɪ
Ɂɚ ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɬɚ
16.01.2016ɝ

броя на бебетата, родени с микроцефалия в Североизточна Бразилия. В същия
регион в началото на същата година е
регистрирано епидемично разпространение на вируса Зика [2]. Вирусната РНК е
доказана в амниотичната течност на две
бременни жени, при които на контролен
преглед за проследяване на бременността е направено ултразвуково изследване
и е установена микроцефалия на плода.
Вирусна РНК е доказана и в тъкани на
бебета с микроцефалия, починали скоро
след раждането. Вирусът е представен в
мозъчните тъкани на бебетата, което подсказва, че те са се заразили по време на
бременността. Генетичният анализ на вируса от четирите проби показва, че те са
идентични със щама, циркулиращ в Бразилия [24]. Микроцефалията обикновено
води до аномално развитие на мозъка. В
дългосрочен план последствията зависят
от подлежащото състояние на мозъка и
варират от леко забавяне в интелектуалното развитие до тежка двигателна и когнитивна недостатъчност. Освен на вродени инфекции тя се дължи на хромозомни
аномалии, консумация на алкохол, дрога
или излагане на токсини по време на бременността, преждевременно срастване
на черепните кости и някои метаболитни
разстройства.
След установяване на нарастване
честотата на новородени с микроцефалия
4

Таблица 1. Разпространение на вируса Зика

през втората половина на 2015г Министерството на здравеопазването на Бразилия организира експертна група. Тя разследва 37 случая на микроцефалия, но в
окончателния й доклад попадат 35 от тях.
Два случая отпадат поради открити други
причини за възникналата малформация –
един с автозомна рецесивна микроцефалия и един с цитомегаловирусна инфекция. От останалите случаи 26 жени (74%)
съобщават за обрив през първия или втория гестационен триместър. Всички жени
са жители или са пребивавали в райони
с циркулираща Зика инфекция по време
на бременността. Двадесет и пет бебета имат тежка микроцефалия – над 3 SD
под средния за гестационната възраст.
Компютърната томография и трансфонтанелен ултразвук показват разпространени мозъчни калцификати в перивентрикуларните, паренхимните и таламичните зони и в базалните ганглии. В една
трета от случаите то е свързано с данни
за клетъчни миграционни аномалии – лисенцефалия, пахигирия. Разширяване на
вентрикулите, съчетано с кортикална и
субкортикална атрофия е честа находка.
В 11% от случаите се наблюдава ексцесивно количество кожа по черепа, което
подсказва остра вътреутробна мозъчна
увреда – спиране на растежа на мозъка,
но не и на растежа на скалпа. При 11 %
от бебетата се наблюдава артрогироза
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(вродени контрактури), подсказващи за
включване на централната и периферната нервна система. Всички бебета са
тествани и са отрицателни за сифилис,
токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус и херпес симплекс [24]. Ограниченията върху изводите от доклада са няколко.
Исторически честотата на микроцефалия
при новородени са около 0.5 на 10000
живородени при очаквано ниво от 1-2
случая на 10000. През втората половина
на 2015г над 3000 случая (честота около
20 на 10000) са съобщени на базата на
специално въведени бързи известия. От
една страна налице е рязко нарастване на честотата им, но от друга страна
е възможно въведеното бързо известие
да е допринесло за повишаване броя на
регистрираните случаи. Преди ноември
2015г, макар описание на вродените аномалии да са включвани в статистиката,
обиколката на главата на новородените
не е рутинно включвана, поради което е
възможно леки случаи на микроцефалия
да не са регистрирани. Въвеждането на
бързо известие и повишения интерес от
страна на медиите вероятно са довели до
повишаване на броя на регистрираните
случаи. Тъй като е трудно да се потвърди
заразяване с вируса Зика при новородените или техните майки, анамнестични
данни за прекарано температурно заболяване с неспецифичен обрив по време
на бременноста се използва като критерий и може да е причина за некоректното
им отнасяне към вируса Зика. В проучването не са взети предвид някои характеристики на вътреутробна инфекция [17]
като хепатоспленомегалия, обриви или
хориоретинит или други симптоми, съобщавани при случаи с предполагаема
връзка с вируса Зика, като загуба на слух,
светли макули или затруднено преглъщане. Непосредствената връзка между
заразяване с вируса Зика и микроцефалията и възможните други отклонения и
малформации при новородени тепърва
следва да се потвърди. Засега може да
се твърди, че има данни за такава взаимовръзка, което е достатъчно да се препоръча прилагането на определени предпазни мерки и мероприятия за превенция
на разпространението на вируса.
Причинителят e РНК-вирус от се-

мейство Flaviviridae. Влиза в групата на
арбовирусите, заедно с причинителите
на денга, жълта треска и чукунгуня – вируси, причиняващи зоонози и пренасяни
чрез комари. Етиологичната диагноза се
поставя чрез полимеразно-верижна реакция (ПВР) или реакция неутрализация. Налице е кръстосана реакция към
другите арбовируси – търси се наличие
на четирикратно надвишаване на титъра на антителата към Зика в сравнение
с титъра на антителата към Денга. За изследване се взема кръв от заболелия до
4-тия ден от появата на симптомите. Изследване за наличие на инфекция Зика
чрез ПВР се извършва в Националния
център по заразни и паразитни болести,
референтна лаборатория по вектор-преносими заболявания. Няма специфично
лечение. Няма разработена ваксина. Не
се препоръчват неспецифични противовъзпалителни средства (аспирин) до
отхвърляне на арбовирусна инфекция
– повишен риск от кръвоизливи. Заболяването е зооноза, характерна за гористи, тропически райони. Резервоарът на
инфекцията е неизвестен, най-вероятно
маймуни. Пренася се чрез вектори – комари от рода Аеdes. Комарите се заразяват при хранене от виремичен индивид
и предават заразата на следващия ухапан. Комарите живеят в близост с човека
и хапят основно през деня. При заразяване през първия или втория триместър
на бременността е възможно вирусът да
премине през плацентата в плода и да
причини увреждането му. Механизмът
на преминаване се изследва. Възможна
е трансмисия на вируса от бременната
жена на плода при раждане, но това е
рядко срещано. Засега няма информация
за предаване на вируса чрез майчиното
мляко. Поради предимствата на кърменето се препоръчва майките да кърмят
новородените дори и в районите, където
има циркулация на вируса. Потвърдена е
възможността за предаване на вируса по
полов път. Предвид на факта, че при заболяване има кратък период на виремия
е може да се осъществи трансмисия чрез
кръвопреливане. Налице е риск от внасяне на заразата на територията на страната по два начина. Първият е чрез турист
или чужденец, посетил страна с местно
5
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разпространение на вируса и ухапан от
заразен комар. Вторият е чрез внос на инфектирани комари чрез търговски пратки.
При наличието на подходящи условия за
развитие на комари в България, а в някои
региони и на подходящ вектор, вносът на
това заболяване в страната, макар и малко вероятен, е възможен.
Бременност и вирус Зика: Разпознаването на инфекциозно заболяване
е задължение на личния лекар. Заразяване с вируса Зика може да се подозира
при пациент с висока температура, обрив,
артралгия или конюнктивит, който е посещавал райони с циркулация на вируса в
рамките на две седмици преди появата на
симптомите. Същите трябва да уточнят
дали по време на престоя са били хапани
от комари. Бременни със симптоматика и
данни за посещение в страни с автохтонно разпространение на вируса трябва да
се консултират с цел оценка на възможна
вътреутробна инфекция и неврологичен
статус на плода. Личните лекари следва
да съобщават съмнителни случаи в регионалните здравни инспекции с цел улесняване на диагнозата и ограничаване на
риска за местно разпространение на вируса. Заболяването при бременни жени
не протича по различна клинична картина. Няма данни те да са по-чувствителни
на вируса или при тях заболяването да
протича по-тежко. Макар да има потвърдени случаи на бебета с микроцефалия,
които са заразени с вируса, пряката взаимовръзка между вируса и вродените малформации у новородените не е ясно и категорично потвърдена. Бременните жени
във всеки стадий на бременността би
трябвало да отложат планирано пътуване в страни с потвърдена трансмисия на
вируса. Ако пътуването не може да бъде
отложено или отменено бременната или
опитваща да забременее жена трябва
стриктно да спазва правилата и практиките за избягване на контакт и ухапване от
комари по време на престоя си. Изследвания за потвърждаване на инфекция с
вируса трябва да се имат предвид при
бременни, които са пътували в ендемични региони и имат един или два симптома
на заболяването, развили се в рамките
на две седмици от престоя им в страната, а също така бременни, пътували в
6

ендемичен район, при които ултразвуково изследване показва микроцефалия на
плода или интракраниални калцификати. Могат да се приложат амниоцентеза
или ултразвуково изследване на плода.
Амниоцентезата е относително безопасна процедура, но рисковете и ползите от
конкретната процедура трябва да обсъдят за всеки конкретен случай. Времето
на извършване на амниоцентеза зависи
от състоянието на пациентката. Процедурата не се препоръчва преди навършване на 15-тата гестационна седмица. Ултразвуково изследване се прави рутинно
между 18-20-та гестационна седмица.
Няма данни за вредно или нежелано повлияване на майката или плода от страна
на ултразвуковото изследване. Задължителна е консултация със АГ специалисти
и педиатри за уточняване на поведението
до края на бременността, начина на израждане на плода и необходимостта от
интензивни грижи за новороденото [3,19].
Вектори на вируса: Комарите пренасят редица вируси и паразити.
Основните вектори на причинителите
на денгата (DENV-1, DENV-2, DENV-3,
DENV-4), треската чикунгуня (CHIKV),
жълтата треска (YFV) и болестта зика
(ZIKV) са комари от род Аеdes, и по-специално Аеdes aegypti и Aedes albopictus,
като втория е с по-нисък потенциал като
вектор. Всички тези вируси не циркулират на територията на страната, макар
че проучвания на сентинелни животни в
страната показват сероконверсия на антитела срещу треска чикунгуня, основно
в Югоизточна България. Комарите Аеdes
aegypti не се срещат в страната, но през
последните няколко години Aedes albopictus се среща често в няколко области
– Бургас, Благоевград, Пловдив, Стара
Загора, Враца и Монтана. Характерното
за двата вида комари, че се развиват в
местообитания в близост до човека и са
от контейнерен тип, т.е. предпочитат малки естествени или изкуствени водоеми.
Аеdes aegypti е с произход от Африка,
като е разпространен в страните с тропически и субтропически климат [1]. През
последните години е навлязъл и в част
от умерените температурни зони. Климатът в България все още е доста студен
за него. Механизмът на разпространение
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е чрез търговски наземни, въздушни или
морски маршрути [21]. Има висок потенциал като вектор, като освен споменатите заболявания е разпространител и на
редица други трасмисивни инфекции. Aedes albopictus е с произход от Азия, като
е разпространен в страни с тропически и
субтропически климат. Разпрострянява
се и в умерените климатични зони. Поадаптиран от Аеdes aegypti да преживява
при по-ниски температури. Разпространява се по търговските наземни, въздушни и морски маршрути [9,22]. Има висок
векторен потенциал – един от основните
вектори на вируса за Западнонилския
енцефалит. Обитава водоеми в близък
контакт с хората, но в по-малка степен от
Аеdes aegypti, който може да се развива
вътре в сградите и помещенията. Комарите, пренасящи вируса Зика предпочитат малки, закътани водоеми с естествен
или изкуствен произход. Любимите места
на отдих и размножаване на комарите са
сенчести, влажни места с постоянна температура и липса на въздушни течения.
Наличието на водоеми в подобни местности повишава риска от развитие и разпространение на комарите в региона.
Водоемите се разделят на следните
групи:
1) Водоеми от дървесен произход –
хралупи в стари дървета, опадали листа,
корени, изгниващи дънери и други;
2) Отпадъци от човешката дейност – контейнери за боклук, изхвърлени
използвани консервени кутии, буркани,
бутилки, стари автомобилни гуми, изхвърлени домакински пособия – легени,
чаши, счупени домакински уреди – пасатори, бъркалки
3) Контейнери – съдове за съхранение на вода, чинии за саксии, панички
за вода на домашни любимци, играчки,
кофи, септични ями
4) Сградни елементи – оградни
стълбове, тухли, неравни подове и покриви, улуци, тави за събиране на кондензни
води
5) Подземни конструкции – улични
шахти, канали, канавки за отвеждане на
вода, септични ями, кладенци
Противоепидемични мерки: Като
се има предвид липсата на специфично
лечение и специфични ваксини за борба

в вируса на преден план излизат противоепидемичните мерки. Те се разделят
на две групи – лични предпазни мерки и
борба с векторите. Борбата с векторите
е постоянно протичащ комплексен процес, който включва санитарно-инженерни мероприятия, мелиоративни мерки,
екстериорен и интериорен дизайн на
жилищните и работните помещения, използване на различни химически и биологични средства за борба с вредителите
в различни стадии от жизнения им цикъл.
Част от тези мероприятия са задължение
на държавата и нейните структури, но редица дейности не могат да бъдат изпълнени без активното участие на отделния
индивид. Основната задача на личните
предпазни мерки е ограничаване на контакта между човек и вектор. Постига се с
различни методи и средства. Най-голямо
приложение имат репелентите. Те трябва
да се използват като стриктно се спазват
инстуркциите на производителя, включително указаните периоди за повторни
апликации. Репеленти не се полагат на
кожа, покрита от дрехи. Ако се използват слънцезащитни лосиони и кремове,
първо се нанасят те и тогава се нанася
репелента. Ако репелента се нанася на
бебе или малко дете да се има предвид,
че тези средства не се прилагат на лица
под двегодишна възраст. Детето се облича в дрехи, покриващи ръцете и краката
му. Ако се използва количка тя трябва да
се покрие с противокомарна мрежа. Репелент не се полага върху ръцете, очите,
устата не детето или върху порязана или
наранена кожа. Родителят или настойникът полагат репелент върху ръцете си
и използват тях, за да нанесат репелента върху кожата на детето. Облеклото
и аксесоарите към него могат да бъдат
обработени с перметрин или перметрин
съдържащи продукти. Обработеното облекло издържа и запазва инсектицидните
си свойства след многократни изпирания.
Производителите на тези продукти уточняват в листовките към продукта честотата на обработка на дрехите. Перметриновите продукти са предназначени за обработка на дрехи и аксесоари. Те не са създадени за обработка на кожа и лигавици
и не е желателно да бъдат нанасяни върху тях. Задължелно е носене на оцвете7

V, 2016, 1(9)
ни в светло дрехи, покриващи възможно
най-голяма площ от кожата, използване
на физически прегради като комарници,
затворяне на врати и прозорци или спане
под противокомарни мрежи. Специално
внимание трябва да се обръща на онези,
които не могат да се грижат сами за себе
си – малки деца, възрастни и болни.
Мероприятията по наблюдение
и контрол на векторите зависят дали
се извършват преди началото на сезонната активност на комарите, по време
на сезона или след завършването му.
Те включват провеждане на образователни кампании относно намаляване и
елиминиране на обитанията на ларви
на вектори, провеждане на проучване за
определяне на гъстотата, разпространението и вида на водоемите, способни да
поддържат жизнения цикъл на векторите,
иницииране на кампании за редуциране
на локалните водоеми, като целта е да се
мотивират жителите да отстранят или изхвърлят контейнерите, съдържащи вода,
покриване, модифициране или обработка на контейнерите, съдържащи вода с
дълготрайни ларвициди, разработване и
разпространение на образователни материали относно векторите и личните предпазни мерки, провеждане на проучване и
наблюдение относно наличието или липсата на вектори в района, оценяване на
гъстотата на популацията, определяне на
разпространението, разработване на детайлни карти на разпространение на векторите, оценяване на ефективността на
дейностите по намаляване на водоемите
и обработката с ларвициди, провеждане
на дезинсекционни мероприятия с цел
намаляване на популациите възрастни комари, като усилията се насочват
към районите с най-големи популации,
провеждане на бариерна обработка на
жилищни сгради с инсектициди в диаметър около сто метра около жилищни
или работни помещения, провеждане на
повторни обработки за постигане на остатъчна инсектицидни концентрация на
откритите площи. При наличие на съмнителен или потвърден случай на заболяване се стартира образователна кампания,
целяща минимизиране на контактите
между векторите и съмнителните или потвърдени случаи на болестта и се усил8

ва кампанията за ликвидиране на малки,
локални водоеми, особено тези с изкуствен произход. Обработват се водоемите,
които не могат да бъдат елиминирани с
дълготрайни инсектициди. Унищожават
се източниците в радиус от 100-15- метра
около къщата, обитавана от съмнително
или потвърдено болния човек. Призовава се обществеността да използва репеленти, овишава общественото познание,
да поставя комарници и други средства
за недопускане навлизането на комари
в жилищата, да се използват климатици.
При наличие на епидемичен взрив или
струпване на съмнителни или потвърдени
случаи се предприемат следните мерки.
Зоната на епидемичния взрив се разделя
на оперативни участъци, в които ефективно и последователно да се прилагат
контролните мероприятия. Провеждат се
проверки и се прилагат дезинсекционни
мерки на всички сгради и открити терени
в районите, като целта е за една седмица да се покрият 90% от цялата територия. Идентифицирит се и се обработват,
отстраняват или модифицират всички
водоеми, които развъждат комари. Специално внимание се обръща на отпадъчни водоеми, като счупени и изхвърлени
перални, миялни, хладилници, тоалетни
чинии. Не трябва да се забравят и да се
отпушат и обработят улуците на сградите. Мероприятията трябва да комбинират
дезинсекция на открити площи и водоеми
с ларвициди и инсектициди с физическо
унищожаване на източниците.
Оценка и контрол на популациите комари
Процесът на оценка и контрол на
популациите започва с събиране на данни относно разпространението и гъстотата на популациите комари. Данните трябва да представят информация не само за
местоположението, големината и вида на
водоемите, но и за наличието и гъстотата на популациите комари в различните
стадии на жизнения им цикъл. Това се
постига с поставяне на различни видове
капани, предназначени за събиране на
яйца, пупи, ларви или зрели индивиди.
Целта на капаните е да конкурират естествените обитания на комарите и да
ги привличат. Капаните за яйца са тъмни на цвят контейнери, съдържащи вода
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и субстрат (дървесни стърготини, сено,
филтърна хартия, плат). Поставят се на
фиксирани места са около седмица. Един
брой е достатъчен за един квартал. Проверява се дали има снесени яйца. Резултатът се определя като процент на положителни (с положени яйца) капани [6,13]
Средният брой яйца на капан може да се
използва за оценка на гъстотата на популацията възрастни комари, но интерпретацията зависи от интензивността и
ефективността на предприетите мерки
за елиминиране на местообитанията [7].
Няма стандартизирано оборудване за
пробовземане на пупи и ларви. От поголеми водоеми може да се използват
пробовземни контейнери или мрежи. От
по-малки водоеми, като хралупи, улуци
и др може да се използва гутатор. Найчесто използваният и ефективен капан е
BG Sentinel Trap [14]. Подходящи са и за
улавяне на женски комари във всички физиологични стадии. Ефективността им се
повишава при използване на примамки.
Разработени през последните години капани използват примамки за привличане
и улавяне на женски комари [16]. В тях
се използват фунии [8] или лепкави повърхности [13], които пречат на комарите
да избягат. Те са по-евтини и по-прости
за използване от BG Sentinel Trap. Някои аспириращи устройства могат да се
използват за събиране на възрастни комари. За събиране на проби от местата
за отдих на комарите се използват ръчни или разположени в раница механични аспиратори. С тях се осигурява добра
представа за структурата на популацията - гладни, бременни и кръвосмукали
женски и мъжки екземпляри. Създава се
представа нивото на инфектираност на
популацията. Проучват се естествени и
изкуствено създадени места за отдих на
комарите. Пробовземането продължава
15 минути на обект, като се покриват 100200 обекта на квартал. Индикаторите за
оценка осигуряват информация относно
гъстотата на популацията и се използват
за определяне на нивото на риска. Показателите за незрели форми включват
видова идентификация на всички или на
повечето незрели комари, открити във
всеки контейнер или на представителна
извадка от контейнери в района. Всеки

контейнер се проверява и определя като
позитивен (съдържа ларви/пупи) или отрицателен (не съдържа ларви/пупи). Друг
метод е т.н. мониториране на една ларва,
при което от всеки контейнер се идентифицира само по една ларва. Изчисляват
се следните показатели – домови индекс (процент домове с най-малко един
позитивен контейнер), контейнерен индекс (процент на водоеми, позитивни за
ларви или пупи) и индекс Breteau (брой
положителни контейнери на сто дома).
Граничните стойности за трансмисия за
всеки вирус трябва да бъдат определени
за всеки отделен регион. Предотвратяване на трансмисия на вируса на жълта
треска се постига при домови индекс от
5%, контейнерен индекс от 10% и индекс
Breteau от 5 [1]. При на домови индекс от
1% се постига подтискане на трансмисията на вируса денга [20]. Мониторирането
на пупи (на дом, човек, хектар) осигурява
по-добра оценка на зрялата популация
комари. Обикновено изисква пробовземане на голям брой проби от домове и
водоеми. С тях се определят граничните
стойности за трансмисия на арбовируси
за всеки местен вектор за всеки конкретен район. Няма данни за индикаторите
за пупи за трансмисия на CHIKV и ZIKV,
но някои модели показват, че са необходими между 0.5 до 1-5 пупи на човек за
поддържане на трансмисията на DENV
при 28°С в човешка популация с ниво на
битов имунитет от 0 до 67% [20]. Мониторирането на женски комари с лепкави
капани се използва за оценка на риска
от поддържане на епидемичния процес в
ендемичните райони. Проучване на епидемия от денга в Австралия показва, че
гъстота от два или повече комара на капан за седмица се свързва с наличие на
случаи на денга, докато гъстота от под 1
комар на капан на седмица се явява безопасно ниво [23] С навлизането в практиката на нови видове капани за зрели
комари става възможно проследяването
на възрастни заразени комари и с това
да се определят ентомологични гранични
стойности за инфектираност на комарите
за арбовируси. Индикаторите са същите,
използвани за други арбовируси – минимално ниво на инфектираност, максимална оценка на инфектираност и векторен
9
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индекс. Засега те не могат да бъдат използвани за предсказване на епидемии
от арбовируси, поради ограничените данни. Mониторирането на вирусното носителство в комарите разчита на доказване
на вирусни протеини, вирусна РНК или на
живи вируси. Те трябва да бъдат обработвани и изследвани по начин, който да
намали излагането им на условия, които
биха разрушили вируса. Цитираните арбовируси могат да бъдат доказани чрез
RT-PCR в мъртви или изсушени на стайна
температура за няколко седмици комари
[15]. При оптимални условия трябва да се
поддържа ниски температури при обработка на комарите от момента на изваждането им от капаните, съхранението им,
транспортирането им и работата в лабораторията. Комарите трябва да се транспортират в хладилни чанти, съдържащи
замразени пакети (пингвинчета) или сух
лед. Сортирането и идентифицирането
на комарите трябва да се извършва на
охладена маса или в тави със лед. Ако
скрининга за арбовируси няма да се проведе незабавно след идентифицирането
на комарите и разделянето им на родове,
отделените по род и вид проби се замразяват на - 70°С. Поставянето им на ниски
температури е подходящо за краткосрочно съхранение. Комарите се изследват
на групи по 50 екземпляра и на изследване се поддлагат само женски екземпляри.
Заключение: Болестта Зика е новопоявяващо се инфекциозно заболяване,
чието разпространение се дължи на комбинация от различни по природа фактори – генетични, биологични, метеорологични, индустриални и социални. Поради
характера на съвременната цивилизация
ефективните противоепидемични мероприятия се затрудняват от ежедневната
дейност и забавяне на разпространението му в близко бъдеще е малко очаквано.
Климатичните особености и липсата на
подходящи вектори в България могат да
повлияят в положителна посока възможностите за разпространение, но въвеждането му чрез внасяне на причинителя и на
вектора не могат да се изключат. Възможната взаимовръзка на вируса с развитието на малформации у плода и засягане
на двигателните и когнитивни функции
на мозъка на новородените превръщат
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вируса Зика в една от първостепенните
медицински заплахи за идващите години.
Занемарените през последните години
мелиоративни съоръжения, наличието на
големи на брой и различни по размери
водоеми във всички региони на страната,
непрекъснатата поява на нерегламентирани бунища, събиращи разнообразни
по характер отпадъци, наличието на недовършени сгради, ремонтни площадки,
дупки по пътищата, затлачени канавки и
улуци и преди всичко незаинтересоваността на обществото и на отделния индивид към средата в която живее предоставят възможност за векторите да бъде
внесени и да намерят подходяща среда
за развитие и разпространение. Борбата с трансмисивните инфекции е труден,
продължителен и комплексен процес.
Прилагането на рутинни инсектицидни
кампании в активния период е само един
от възможните подходи за контролиране
на комарните популации. Само интегрираните схеми за борба с вредителите
позволяват техните популации да бъдат
ограничени и да се елиминира и ограничи
вероятността от възникване на епидемични взривове от трансмисивни инфекции.
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ОТКРИВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМНИ ВИРУСИ
(HPV) ЧРЕЗ ПОЛИМЕРАЗНО ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR), СРЕД ЖЕНИ-ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,
ЗА ПЕРИОД 2012 – 2015Г.
Кунчев М.1, И. Гергова2, К. Мекушинов1, Военномедицинска Академия
1
-Лаборатория по Вирусология; 2-Лаборатория по Микробиология
Резюме: Човешкият папиломен вирус (HPV) е един от най-честите причинители
на полово предавани болести. Според онкогенната си способност и ДНК типизирането,
HPV се делят на високорискови, среднорискови и нискорискови типове. Целта на нашето
проучване е да покажем разпределението на различните типове HPV, установени при профилактични прегледи на 637 военнослужещи жени, за тригодишен период: 2012 – 2015г.
Ние открихме чрез мултиплекс PCR 156 (24%) носители на HPV. Разпределението на
типовете HPV показват: 6-ти тип - 82 жени (53%), 11-ти тип - 28 жени (18%), 16-ти тип
- 11 жени (7%), 33-ти тип - 8 жени (5%), 18-ти тип - 6 жени (4%), 31-ви тип - 4 жени (3%),
58-ми тип - 3 жени (2%), 52-ри тип - 3жени (2%), 56-ти тип - 3 жени (2%), 59-ти тип - 2
жени (1%), 66-ти тип - 2 жени (1%), 45-ти тип - 2 жени (1%), 35-ти тип - 1 жена (0,5%) и 39ти - тип 1 жена (0,5%). Съвременната диагностика, базирана на молекулярногенетични
методи е причина за ранно, бързо и точно откриване и типизиране на HPV, което позволява
профилактика (изразяваща се във ваксинация) при липса на вирус и адекватно лечение, при
положителните за високо и нискорискови типове.
Ключови думи: HPV, високорискови типове, нискорискови типове, мултиплекс PCR
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DETECTION AND DISTRIBUTION OF VARIOUS TYPES OF HUMAN PAPILLOMAVIRUSES (HPV) BY POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) AMONG MILITARY FEMALE PERSONNEL FOR PERIOD 2012 - 2015
Kunchev M.1, I. Gergova2, K. Mekouchinov1, MMA-Sofia, Bulgaria
1

-Laboratory of Virology, 2-Laboratory of Microbiology

Summary: Human papillomavirus (HPV) is one of the most common causes of sexually transmitted diseases. According to the oncogenic ability and DNA typing HPV can be divided into high-risk and low-risk types.
The aim of our studies is to show the distribution of different types of HPV, detected in preventive examinations
of 637 military female personel for a period of three years - from 2012 until the end of 2015. We found by
multiplex PCR 156 (24%) carriers of HPV. The distribution of HPV types showed: 6th type - 82 women (53%),
11th type - 28 women (18%), 16th type - 11 women (7%), 33rd type - 8 women (5%), 18th type - 6 women (4%),
31- you type - 4 women (3%), 58th type - 3 women (2%), 52nd type - 3zheni (2%), 56th type - 3 women (2%),
59th type - 2 women (1%), 66th type - 2 women (1%), 45th type - 2 women (1%), 35th type - 1 woman (0.5%)
and 39th - type 1 woman (0.5%). Contemporary molecular diagnostics based on genetic methods is the reason
for early, rapid and precise detection and typing of HPV, which allows prophylaxis (vaccination) in the absence
of virus and adequate treatment in the positive high and low-risk types.

Key words: HPV, high-risk types, low-risk types, multiplex PCR
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Увод: Човешките папиломни вируси (HPV) принадлежат към семейство
Papillomavirus. Вирусът е сравнително
малък, без допълнителна обвивка, 55 nm
12

в диаметър. Притежава икосаедрална
структура, съставена от 72 капсомера,
които съдържат най-малко два капсулни белтъла-L1, L2. Геномът се състои от
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една молекула двойноверижна циркулярна ДНК, съставена от 7900 базови двойки.
В резултат на ДНК секвениране са установени повече от 200 типа човешки папиломни вируси (HPV), а 87 типа са подробно изучени. През 1980 година германският вирусолог Харалд цур Хаузен доказва
връзката между генитални HPV инфекции
и рака на маточната шийка при жените,
който е на второ място в света като найчеста причина за смъртност след рака на
гърдата [8, 9, 13, 14]. Около 40 типа HPV
се предават по полов път и предизвикват
заболявания с различна симптоматика
от доброкачествени или ниско-степенни
цервикални клетъчни промени и/или генитални кондиломи до канцерогенни типове,
които могат да са причина за развитие на
рак на шийката на матката [1, 2, 3, 6]. В зависимост от своя онкогенен потенциал се
делят на три групи: нискорискови типове:
6, 11, 42, 43, 44, 40, 61, 54, 55, 70, 57, 71,
72, 84, 26; среднорискови типове: 53, 73,
81, 82 и високорискови типове: 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 HPV.
Съвременната диагностика, основана на
молекулярно генетични методи е способна да определи бързо и точно наличието
и типа човешки папиломен вирус, от което зависи профилактиката (ваксинация) и
вида лечение – терапевтично или хирургично[7, 12].
Цел: Нашето проучване има за цел
да открие и покаже разпределението на
различните типове HPV, установени при
профилактични прегледи на военнослужещи жени, за да бъде определен съответния алгоритъм на профилактика или
лечение. Изследвани бяха 637 клетъчни материала от porcio vaginalis coli uteri
(PVCU)
Екстракция на ДНК: От клетъчни
материали извършихме с търговски кит
DNA – Sorb – A/ Sacace / Biotechnologies,
Italy. През първия етап 100 μl от пробите
се обработваха със 300 μl от лизиращия
разтвор (Lysis Solution). След това се хомогенизираха чрез вортекс и инкубираха
при температура 65ºС за 5мин. Центрофугираха се за 5 мин. при 13 500 об. При
вторият етап към полученият супернатант
се прибавяха 20 μl Сорбент. Пробите се
хомогенизираха, инкубираха 3 мин. на
стайна температура и центрофугираха

за 30 сек. при 13 500 об., след което се
отстраняваше супернатанта. Третия етап
включваше прибавяне на 500 μl от промиващият разтвор (Washing Solution), пробите се хомогенизираха и центрофугираха
за 30 сек. на 13 500 об. Отстраняваше се
супернатанта и епруветките повторно се
промиваха и инкубираха за 5-10 мин. при
температура 65ºС. Четвъртият етап представляваше извличане на ДНК от утайката (pellet), като към пробите се прибавяха
по 100 μl DNA – eluent, след което се инкубираха за 5 мин. на 65ºС и периодично
се хомогенизираха чрез вортекс. Центрофугираха се за 1 мин. при 13 500 об. ДНК
се съдържаше в полученият супернатант.
Мултиплекс PCR: За детекция и
типизация на HPV в клетъчни материали се използваха PCR китове HPV Low
& High Risk Typing / Sacace /55 теста кат
№ V-10/14-50F Biotechnologies, Italy с
възможности за определяне на два нискорискови (6 и11) и дванадесет високорискови (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56,
58, 59, и 66 ) типа. Реакциите бяха провеждани на PCR термоциклер (Mastercycler®
personal, Eppendorf,Germany). PCR работната смес включваше 15 μl (праймери,
буфер, Taq полимераза) и 10 μl извлечена ДНК от клетъчния материал. Амплификацията се извършваше при следните
условия: начална денатурация - 95°С за 5
минути; следваше 42 цикъла – денатурация 95°С за 40 секунди; 52°С за 40 секунди; 72°С за 50 секунди и заключителна
екстензия - 72°С за 50 секунди. Получените амплификационни продукти се визуализираха чрез гел-електрофореза на 2%
агарозен гел с 10 mg/ml етидиев бромид,
във вана за хоризонтална електрофореза
(Thermo EC ClassicTM CSSU78; Thermo
Electron Corporation, USA) със съответен
гребен за образуване на стартовете. След
полимеризацията на агарозата (30-45
мин. на стайна температура) се добавяше електрофоретичният буфер (1xTBE) и
пробите се нанасяха в количество 24 μl
(20 μl проба + 4 μl 5x loading buffer). Eлектрофорезата се провеждаше за 90 мин.
при постоянна сила на тока и напрежение
100 V (Power Supply Model 250EX, Life
Technologies,USA) и се отчиташе на UVтрансилюминатор (STS 20WM, UVTec).
Резултати и обсъждане: От изслед13
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ваните общо 637 клетъчни материала от
PVCU (шийката на матката) ние получихме 156 (24%) положителни резултата за
различни типове HPV и 481 (76%) отрицателни резултата (фигура 1).
(+)HPV;
24%

(Ͳ)HPV;
76%

Фиг. 1 Процентно разпределение на
резултатите положителни и отрицателни
за HPV.

На фигура 2 е отразено в проценти
съотношението между високорисковите
(HR) 46 броя (29%) и нискорисковите (LR)
типове HPV 110 броя (71%), получено по
време на изследването.
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ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ОРЗ) СРЕД
КОНТИНГЕНТА НА ВМА, ОТКРИТИ ПРЕЗ 2015
ГОДИНА
Кунчев М.1, И. Гергова2, К. Мекушинов1,ВМА
1

-Лаборатория по Вирусология 2-Лаборатория по Микробиология

Резюме: Острите респираторните заболявания (ОРЗ) са все още един от главните
проблеми на човешката инфекциозна патология. Част от ОРЗ са атипичните пневмонии, които се предизвикват от респираторни вируси и атипични бактерии и изискват поразлично и специфично лечение. Целта на нашето проучване е да покажем етиологична
структура на острите респираторни заболявания за период от една година – 2015, като
изследвахме 1375 пациенти с ОРЗ, контингент на ВМА чрез метода ELISA. Получените
резултати показаха 107 (8%) положителни за IgM антитела срещу следните биологични
агенти, разпределени както следва: Influenza virus type A – 37 (35%); Chlamydia pneumonia 27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17 (16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella burnetii - 10 (9%) и
Parainfluenza virus - 4 (4%). Според нашите изследвания през 2015 година, Influenza virus type
A е най-важният и чест причинител на ОРЗ, следван от Chlamydia pneumonia и Mycoplasma
pneumonia, докато ролята на Adeno virus и Coxiella burnetii като етиологични агенти-намалява.
Ключови думи: ОРЗ, атипични пневмонии, ELISA.
Адрес за кореспонденция: e-mail: mkunchev@yahoo.com gsm: 0887798740

ETIOLOGICAL STRUCTURE OF ACUTE RESPIRATORY DISEASE (ARD) AMONG THE CONTINGENT
OF MILITARY MEDICAL ACADEMY DETECTED IN 2015
Kunchev M.1, I. Gergova2, K. Mekouchinov1, ММА-Sofia
1-Laboratory of Virology, 2-Laboratory of Microbiology
Summary: Acute Respiratory Disease (ARD) are still one of the major problems of human infectious
pathology. Parts of ARD are atypical pneumonias, which is caused by respiratory viruses and atypical bacteria
and require different and specific treatment. The aim of our study was to show etiological structure of acute
respiratory diseases for a period of one year - 2015, we investigated 1375 patients with ARD, contingent of
Military Medical Academy by the method ELISA. The results showed 107 (8%) positive for IgM antibodies
against these biological agents, distributed as follows: Influenza virus type A - 37 (35%); Chlamydia pneumonia - 27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17 (16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella burnetii - 10 (9%), and
Parainfluenza virus - 4 (4%). According to our study in 2015, Influenza virus type A is the most important and
frequent cause of ARD, followed by Chlamydia pneumonia and Mycoplasma pneumonia, while the role of the
Adeno virus and Coxiella burnetii as etiologic agents decrease.

Key words: ARD, atypical pneumonia, ELISA
Address for correspondance: e-mail: mkunchev@yahoo.com, gsm : 0887798740

Въведение: Острите респираторни
заболявания (ОРЗ) са най-широко разпространените заразни заболявания в човешкото общество-обхващат 2/3 от цялата заболяемост на земята (1999, Leading
Infectious Killers. Infection Disease Report).
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Според СЗО в групата на ОРЗ се обединяват всички вирусни инфекции на горните
дихателни пътища (ГДП) и грипа - едно от
най-масовите и широко разпространени
вирусни заболявания, което уврежда както ГДП, така и долните дихателни пъти-
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ща (ДДП) [1,2,4]. Причинителите на ОРЗ
се разпространяват по респираторен път,
чрез малки капчици, но заразата може
да се предава и по контактно-битов път
чрез заразени повърхности. Клиничната
картина варира от лека, при инфекция на
ГДП: ринит, фарингит, ларингит, тонзилит;
до тежка при инфекция на ДДП: бронхит,
бронхиолит, пневмонии. Пневмониите и в
частност атипичните пневмонии са един
от главните проблеми в човешката инфекциозна патология и водеща причина
за смъртност, особенно сред хронични и
възрастни пациенти [3,5,6]. Навременната и точна диагностика е в основата на
правилното етиологично лечение на ОРЗ
и недопускане на усложнения, хронифициране и леталитет.
Цел: Нашето проучване има за цел
да покаже етиологичната структура на
ОРЗ сред контингента на ВМА открити
през 2015 година и разпределението на
различните видове биологични агенти
при пациенти с респираторна симптоматика. Материали и методи: През 2015 година ние събрахме и изследвахме 1375
серума на пациенти с респираторни заболявания. Изследваните пациенти са
контингент на ВМА: кадрови военнослужещи, цивилни служители, членове на
техните семейства и цивилни граждани
на възраст от 16 до 70 години. Кръвните проби за серологично изследване се
вземаха от пациентите по време на първичния преглед при амбулаторно болните в пулмологичния и други кабинети на
поликлиниката на ВМА или след хоспитализация, основно в клника за белодробни
заболявания както и в други клиники на
ВМА (КИТ,УНГ и др.).
Метод ELISA: Той е имунно-ензимна реакция, с която се откриват както антитела насочени срещу съответния микроорганизъм, така и антигени на патогена. При ELISA за откриване на антитела,
върху твърда фаза, обикновено микротитърна плака, се фиксират вирусни антигени. Серумната проба се инкубира заедно с фиксирания антиген. Комплексът
антиген-антитяло се доказва с помошта
на второ антитяло, конюгирано с ензим
и се визуализира като цветна реакция
при прибавяне на субстрат. Отчита се
спектрофотометрично. Съществуващите

серологични тестове ELISA откриват два
вида антитела IgM, образуващи се в ранния стадий на заболяването (5-10-ти ден)
и IgG, образуващи се в по-късния стадий
на заболяването (след 14-тия ден). За нашето изследване използвахме търговски
тестове ELISA за IgM антитела насочени
срещу Influenza virus type A; Parainfluenza
virus; Adeno virus; Chlamydia pneumonia;
Mycoplasma pneumonia и Coxiella burnetii.
Резултати и обсъждане: От изследваните общо 1375 серумни проби на пациенти с респираторни заболявания ние
получихме 107 (8%) положителни резултата за различни биологични агенти причинитли на ОРЗ и 1268 (92%) отрицателни резултата (фигура №1).
(+)ʽˀʯ 8%

(Ͳ)ʽˀʯ 92%

Фиг. 1 Процентно разпределение на
положителните и отрицателните резултати за ОРЗ.

На фигура №2 е отразено в проценти съотношението между различните видове причинители на ОРЗ, получено по
време на изследването.
C.burnetii
0%
0%
9%
Adenovirus
11%

0%

0%

Parainfl.vir.
0%
4% 0%

35Ͳ̛̛̯̯̪ 39Ͳ̛̛̯̯̪
Infl.vir.A
0.5%
0.5%
35%

Mycopl.Pn
16%
Chl.pn.
25%

Фиг. 2 Процентно разпределение на
причинителите на ОРЗ.

Получените резултати показаха
следното разпределение на биологични
агенти, причинители на ОРЗ: Influenza virus
type A – 37 (35%); Chlamydia pneumonia
17
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- 27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17
(16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella
burnetii - 10 (9%) и Parainfluenza virus - 4
(4%). Според нашите изследвания през
2015 година, Influenza virus type A е найважният и чест причинител на ОРЗ, което се обяснява с ниския имунизационен
обхват срещу грип в страната, следван
от Chlamydia pneumonia и Mycoplasma
pneumonia, докато ролята на Adeno virus
и Coxiella burnetii като етиологични агенти намалява [1,2,4]. При Adeno virus това
най-вероятно е свързано с професионалната трансформация на нашата армия и
по-конкретно отпадането на наборната
военна служба, а при Coxiella burnetii се
обяснява с настъпилите промени в селското стопанство – увеличаване на частния сектор (по-стриктен контрол и профилактика) при животновъдството. Превенцията е в основата на предотвратяването
на тези инфекции, като от особено значение е лекарската препоръка за противогрипната ваксинация.
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ПАКЕТНИ МЕРКИ (BUNDLES) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВАЗИВНИ
ПРОЦЕДУРИ
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Резюме: Натрупаните познания за превенция и контрол на инфекциите, свързани с
медицинско обслужване(ИСМО) и използваните технологии в медицинската практика не
гарантират максимално ниво на изпълнение на добрите медицински практики. ИСМО са
медицински и икономически проблем дори и в най-развитите нации. За подобряване практическото приложение на медицинските стандарти за превенция на ИСМО и добрите медицински практики, са предложени пакетни мерки при различни видове рискови инвазивни
процедури.
Ключови думи: превенция, инфекции, свързани с инвазивни процедури, пакетни мерки
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Summary: The acquired knowledge for medical care infections (MCI) and the technologies used in
medical practice do not guarantee maximal level of good medical practices. Even for the most advanced nation MCI pose a medical and economic problem. To improve the MCI medical standards practical application
bundles measures in different risk invasive procedure are proposed.
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Въведение: Нозокомиалните инфекции са една от основните причини за
заболяемост и смъртност в съвременното общество не само в развиващите се ,
но и в промишлено развитите страни в
света [1, 2]. Създаването и внедряването
в медицинската практика на нови видове
медицинско оборудване не само повишава риска от разпространение на инфекции сред хоспитализираните пациенти и
персонала на лечебните учреждения, но
и водят до съществени промени в тяхната характеристика и разпространение [3].
За подобряване практическото приложение на медицинските стандарти за превенция на ИСМО и добрите медицински
практики, са предложени пакетни мерки
при различни видове рискови инвазивни
процедури [4, 5, 6]. Налице са изчерпа-

телни познания за инфекции, свързани с
медицинско обслужване(ИСМО):
Развитието на медицинските науки
определя съвременните постижения и
проблеми при превенцията и контрола
на инфекциите в болничната практика/
инфекции, свързани с медицинското обслужване по отношение на:
- Причинители (микробиология, вирусология, паразитология, имунология);
- Механизми и пътища за предаване
(епидемиология);
- Имунитет и клинична картина (инфектология, клинични дисциплини)
Съвременните технологии осигуряват все по-ефикасни начини и средства
за приложение на постигнатите нива на
познание: инструментариум, апаратура,
консумативи, антимикробни средства, по19
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чистващи препарати и дезинфектанти.
От друга страна ИСМО са тежък медицински и икономически проблем – продължават да компрометират болничното
здравеопазване и при най-развитите нации: средна честота- около 5-10% от пациентите[1].
Общо за ИСМО и особено в звената за интензивни грижи с най-голям относителен дял са инфекциите, свързани с
инвазивни процедури: Уретрална катетеризация - до 40%, ЦВК - до 38%, белодробна вентилация - до 27% инфекции на
хирургичното място – до 25% от оперираните пациенти.
Въвеждане на пакетните мерки
(bundles)
В своето ежедневие медицинският
персонал често допуска пропуски – не
спазва правилата и указанията, за които
знае, че доказано редуцират риска от инфекция при грижите за пациентите, особено висок когато се прилагат инвазивни
лечебно- диагностични процедури. Има
необходимост да се „превеждат” научните постижения на езика на практиката, за
да станат реалност. Очертава се следният принципен проблем: “Знаем правило, което работи, но неговото спазване в
практикта не работи”.
За първи път Dr. Peter Pronovost ,
интензивист от една болница в Мичиган,
въвежда този подход, като изработва контролен списък (checklist) за поставянето
на централен венозен катетър (ЦВК), с
цел да направи сигурно приложението
на основните правила, съдържащи се в
методичното ръководство на Центъра по
контрол на заболяванията, САЩ, от 2002
г. и то всеки път, когато се изпълнява тази
процедура[4].
Какво представлява пакета/бъндела?
Това е набор от мерки/правила
(обикновено 3-5), за изпълнение на определена процедура при грижите за пациента, който се основава на доказателствената медицина и осигурява най-добрата
практика при съответната процедура.
Пакетът от мерки/бънделът е средство, чрез което се осигурява приложени20

ето на целия набор от мерки/правила за
дадена процедура всеки път и при всички
пациенти, с краен резултат подобряване
на превенцията.
По-долу ви представяме примерни пакетни мерки/бъндели за превенция
на инфекциите при инвазивни процедури[4,5]. Видът и съдържанието на бънделите не са строго фиксирани, те могат да
се променят, за да се съобразят с вида
на грижите и процедурите, които са найчести и най-рискови в дадено болнично
отделение или с преценката на специалистите за приоритетното значение на
отделните мерки/правила в състава на
бъндела.
Пакетни мерки (bundle) при пациент с централен венозен катетър/ЦВК
1. Хигиена на ръцете преди поставяне;
2. Пълен комплект бариерни предпазни мерки - стерилни лични предпазни
средствa(ЛПС) за оператора/ стерилен
операционен чаршаф за пациента;
3. Приложение на кожен дезинфектант;
4. Избягва се v. femoralis като място за поставяне;
5. Отстраняване на катетъра веднага
след като отпаднат индикациите.
Пакетни мерки (bundle) при пациент с урокатетър
1. Ежедневна преценка на необходимостта от катетъра;
2. Използва се само стерилна затворена
система за отвеждане на урината, катетърът и дренажната тръба не се разединяват;
3. Изпразване когато торбата е пълна до
¾ от обема, всеки път използване на
чист контейнер за всеки пациент;
4. Ежедневен тоалет на перинеалната област, без добавка на антисептици;
5. ЛПС и хигиена на ръцете преди и след
грижи за катетъра.
Пакетни мерки (bundle) при пациент на белодробна вентилация
1. Повдигане на леглото на 30°- 45° откъм
главата на пациента;
2. Ежедневна преценка на готовността за
екстубация и прекъсване на седативната терапия;

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

3. Профилактика на дълбоката венозна
тромбоза, ако няма контраиндикации;
4. Рутинна хигиена на устната кухина с
антисептичен разтвор;
5. Аспирация на субглотичните секрети.
Пакетни мерки (bundle) при пациент
в хирургично отделение
А) преди операцията
1. Предприема се клинична оценка
на риска с оглед необходимост от
скрининг за метицилин-резистентни
Staphylococcus aureus (MRSA) ;
2. Окосмяването не се отстранява, по
възможност; за обезкосмяване не се
използва бръснене ;
3. Пациентът е изкъпан (или измит, ако не
може да се къпе) в деня на или деня
преди операцията с помощта на сапун;
Б) след операцията
4. Превръзката на раната остава
непокътната в продължение на 48 часа
след операцията, освен ако не е клинично показано отстраняването й;
5. Използва се асептична техника
ако има обилно секретиране от раната и
необходимост от смяна на превръзката;
6. Хигиена на ръцете се осъществява преди всяка асептична смяна на превръзка (СЗО - момент 2)[5, 6].
Пакетни мерки (bundle) при пациент в операционната зала
1. Антибиотичната профилактика е съобразена с локалната антибиотична политика;
2. Подходящият за профилактика антибиотик се прилага 60 минути преди
операцията (скалпел на кожата);
3. Разтвор на 2% хлорхексидин глюконат в 70% изопропилов алкохол се използва за подготовка на кожата (повидон-йод е използван, ако пациентът е
чувствителен);
4. Температурата на пациентите се поддържа над 36°С в периоперативния период (изключение - сърдечна хирургия);
5. При диабетици, за които е известно,
нивото на глюкозата се поддържа <11
ммол/л по време на операцията;
6. Сатурацията на хемоглобина на пациента се поддържа над 95% (или на

максимално възможното ниво при дихателна недостатъчност)
7. Раната се покрива със стерилна превръзка в края на операцията[4, 5, 6].
Пакетни мерки(bundle) “грижи за
пациент при поставяне на периферна
венозна канюла/ПВК”
1. Има клинични показания за поставяне
на ПВК при този пациент;
2. Хигиена на ръцете се извършва непосредствено преди поставяне на ПВК
(СЗО – момент 2);
3. Преди поставяне на ПВК участъкът от
кожата на пациента се обработва със
70% изопропилов алкохол и се оставя
да изсъхне;
4. Поддържа се асептична техника през
цялото време при поставянето на ПВК
като „критичните точки не се докосват“;
5. Върху мястото на въвеждане на ПВК се
поставя стерилна прозрачна полупропусклива превръзка[4, 5, 6].
Пакетни мерки (bundle) “грижи за
пациент с ПВК”
1. Клиничните показания за ПВК се проверяват и записват ежедневно;
2. Медицинският персонал уточнява ежедневно нуждата от IV терапия и възможността да се премине към перорален прием, напр. на антибиотици;
3. Хигиена на ръцете се извършва непосредствено преди контакт с елементите на системата и мястото на поставяне на ПВК (СЗО – момент 2) ;
4. Отстраняването на ПВК се разглежда,
ако са минали повече от 72 часа от поставянето му;
5. Мястото на поставяне на ПВК се преглежда и при флебит и възпаление катетърът се отстранява;
6. Превръзката върху ПВК не е с нарушена цялост;
7. При достъп до мястото за въвеждане
на лекарства се използва 70% изопропилов алкохол за дезинфекция за наймалко 15 секунди (scrub the hub)[4, 5, 6].
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ОБЩОПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВНИЯ КОНТРОЛ, СЛЕД СТРУКТУРНИТЕ
ПРОМЕНИ 2012 ГОД. И СЪЗДАВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ
„ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЗИ ДОБРИЧ
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РЕЗЮМЕ: В процеса на познаването, осъзнаването и опазване на здравето основно
значение имат начините, подходите чрез които здравословният начин на живот се превръща в ценност, която може да осигури възможност да се осъзнаят и да осмислят всички
фактори, влияещи върху здравето. Цел и задачи: Проучване и оценка на дейностите по
профилактика на болестите и промоция на здравето на Дирекция „Обществено здраве”
при РЗИ Добрич след структурните промени 2012г. Материали и методи : отчет, анализи, издадени здравно образователни материали, консултации и др. изследвания на кръвно налягане, измерване на въглероден монооксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин,
в лабораториите на РЗИ-Добрич. Резултати: Установяваме масовост и добър ефект в
дейностите по 10 програми, с прякото участие на хората и активно включване в тях.
Изводи: Открити несъответствия при хранене на деца и ученици, постигната е промяна
на поведенческите рискови фактори, поддържа се добро, ефективно и продуктивно сътрудничество за здравно- просветната дейност и мероприятия, чрез осигурявани на бази,
логистика и частично финансиране.
Ключови думи : профилактика, обществено здраве, здравен контрол
Адрес за кореспонденция : Монов Д., МУ-Варна, УНС -,,ИОЗ” e-mail: dmmonov@abv.bg

THE PREVENTIVE ACTIVITIES IN THE HEALTH CONTROL AFTER THE STRUCTURAL CHANGES IN
2012 AND THE ESTABLISHMENT OF THE DIRECTORATE OF PUBLIC HEALTH IN RHI DOBRICH
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SUMMARY: In the process of acquiring knowledge, awareness and health preservation essential are
the approaches, through which healthy lifestyle becomes a value that can provide an opportunity to understand
and make sense of all the factors affecting health. Purpose: Research and evaluation of the activities towards
disease prevention and health promotion of the Directorate ‘Public Health’ at RHI Dobrich after the structural
changes in 2012. Materials and Methods: reports, analyzes, issued health education materials, counseling,
lectures and more studies, measuring blood pressure, carbon monoxide in exhaled air and carboxyhemoglobin in the laboratories of RHI Dobrich. Results:Mass character and good effect achieved in the activities of
10 programs. with the direct participation of the people actively involved in them. Conclusions : Differencies
between nutrition of children and students, achieved a change of behavioral risk factors, a good, effective and
productive collaboration for health educational activities and events is maintained by providing bases, logistics
and partial funding.
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Въведение: Задачата на съвремието е да се развият ценностно отношение
към здравето и умения за информирано и
конструктивно вземане на решения както
и решаване на проблеми във всички ситуации, пряко и косвено свързани с него.
В процеса на познаването, осъзнаването и опазване на здравето основно значение имат начините, подходите,
чрез които здравословният начин на живот се превръща в ценност, която може
да осигури възможност да се осъзнаят
и да осмислят всички фактори, влияещи
върху здравето (разбирано в широкия
смисъл на понятието). Нов и по-обхватен
е подходът,,промоция на здравето”, който
извежда на преден план човекът и неговото здраве за всички, чрез въздействие
върху средата и цялостния живот т.е да
се осъществи процес на поемане на отговорност [2,9]. По-важните принципи са:
обективност и реалност, с отчитане на
социално-икономическите и политически такива. Чрез системност, последователност и спираловидност, свързани със
съобразяване на етапите на психично и
физическо развитие по лесно се утвърждават за здравето ценности, постига се
здравословно поведение [11,12]. Много
често чрез съобразяването с местните
културни ценности се постига не само
повишаване на знанията, но и промени
в нагласите и поведенията. В широк смисъл здравно и образователният процес
помагат за въздействие върху знанията,
нагласите и поведението, свързани с укрепването, опазването, поддържането и
възстановяване на здравето[1,3,4,10].
Здравната култура съчетава в себе
си не само медицински и хигиенни, но и
социални, психологически, педагогически, икономически и други компоненти.
От тяхното правилно съчетаване и здравният контрол, който се осъществява се
определя и зависи до голяма степен благополучието на всяка отделна личност и
на обществото като цяло [5,6,7,8,10,12].
Цел: Проучване на дейностите на
Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ
Добрич и повлияването им от тези преди преструктурирането, провеждани до
2012г., от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето”/ „ПБПЗ.”/
24

Задачи:
1. Оценка на дейностите по профилактика на болестите и промоция на здравето: проучвания,оценки и анализи
2. Приоритети на здравния контрол.
Материали и методи: отчети, анализи, издадени здравно образователни материали, консултации, лектории и др.,
изследвания на кръвно налягане, измерване на въглероден монооксид в издишан въздуз, както и карбоксихемоглобина в кръвта лабораторно в РЗИ-Добрич
и МЛАЛ-Добрич. Описателен, документален метод, статистически методи,таблици,
софтуерен продукт Microsoft WOR, Office
Exell.
Резултати и обсъждане:
По първа задача: Анализ и оценка
на дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето:
Работата на дирекцията „Обществено здраве” през 2013г. е значително
повлияна от проведената структурна
реформа, при което дейностите по профилактика на болестите и промоция на
здравето, провеждани от бившата вече
дирекция „ПБПЗ” са пренасочени към
създадения на мястото на отдел „КНОС”/
„Контрол на нехранителни обекти и стоки”/ нов отдел „ДЗК” / Дирекция “Здравен
контрол”/. В новата структура на РЗИ- Добрич в дирекция „Обществено здраве”
влизат отделите „Държавен здравен контрол” и „ Лабораторни изследвания”.
Съобразена с Националната здравна стратегия
2008–2013г. Дейността
включва националните и регионални
приоритети в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето, като определя приоритетна цел и приоритетни целеви групи от населението.
Дейности по профилактика на болестите и промоция на здраве:
Анализиране на демографските показатели и здравното състояние на населението в търсене на зависимост
между тях и факторите на жизнената
среда, както и начина на живот.
Проучвания и анализи за готовността
на населението да приеме промени в
поведението за здравословен начин на
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живот. Осигуряване на информиран избор в подкрепа на здравословния начин на живот.
Мониторинг по програмите и дейностите, и допълване базата данни за компонентите на околната среда – въздух,
почви, води, шум.
Организиране на кампании и мероприятия с масов характер.
Здравно образователни дейности провеждане на семинари, беседи, лектории и обучения;
Провеждане на пресконференции,
участие в радио и ТВ предавания, подготовка на материали за пресата и интернет.
Разработване на здравно образователни материали, отговарящи на потребностите на целевите групи.

Резултати от проучването на ангажираността на кадрите в дирекция „Обществено здраве”, упражняващи здравен
контрол, показва създадена стройна организация за участие в комисии и дейности във всички общини в Добричка
област,в зависимост от приоритетните
цели на промоцията на здравето /Табл 1 /
Основни принципи на работа при
изпълнение на националните, регионални и общински програми и проекти:
1. Работата в екип. Изпълнение според
квалификация и професионална компетентност.
2. Задължителна ефективна координация.
3. Активно сътрудничество с националните центрове, регионалните и местни

Таблица 1 Ангажираност на кадрите, упражняващи здравен контрол в комисии и дейности по общини в Добричка област
ДЛЪЖНОСТ
Главен инспектор лекар

Главен инспектор – лекар
Психолог
Главен инспектор - лекар

Членове на
главен специалист
старши инспектор, главен
специалист
старши инспектор,
главен специалист
старши инспектор главен
специалист
главен специалист -консултант
старши инспектор главен
специалист
главен специалист -Консултанти на зависимости и агресивно

КОМИСИИ
член на консултативните комисии относно
извършване на социална оценка на хората с
увреждания
в комисия за сътрудничество по етнически и
демографски въпроси
Комисия за Закрила на детето към общини
комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
екипа са съучредители на АНТИСПИН коалиция
Обществена Коалиция за здраве
Общински Младежки Съвет за борба с наркотици
Общински Младежки център “Захари Стоянов” – гр. Добрич за оформяне профила на
младите хора в общината
превенция на агресията в училищата и превенция на зависимости
към Младежки Информационно Консултативен Център (МИКЦ)
Консултанти са млади хора по проблемите
на рисковото поведение и предпазване от
НІV/СПИН,
поведение в сайта на РЗИ и МИКЦ. /Младежки Информационно Консултативен Център/

ОБЩИНА
в град Добрич и общини Добричка
и Крушари
Областния и на Общинския съвет
(община гр. Добрич)
Добрич, Добричка и Ген. Тошево
гр. Добрич

Добрич
Добрич
Добрич
Добрич

Добрич
Община Добрич
Област Добрич

Добрич
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структури и неправителствени организации
4. Търсене на партньори и съмишленици
в зависимост от приоритетните целеви
групи
5. Прозрачност на здравен контрол, чрез
сайта на инспекцията.
6. Оперативни и информационни бюлетини за опасни стоки на пазара, имащи
значение за здравето, нотифицирани
по системата РАПЕКС
7. Достъп до обществена информация по
утвърдената в РЗИ- Добрич процедура.
По втора задача: Проучване на
приоритетите на здравния контрол след
преструктуриране на дейността в РЗИДобрич и създаване на дирекция „Обществено здраве.”
Основни дейности, осъществявани от дирекция „Обществено здраве”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Здравословно хранене
Двигателна активност
Учебна натовареност
Профилактика на социално значими
заболявания
Вредни навици – тютюнопушене, алкохол
Работа с хора в неравностойно положение
Влиянието на факторите на околната
среда върху здравето и развитието на
децата
Промоция на здравето- превенция наркомании,превенция на самоубийствата, превенция на туберкулоза и СПИН.

Приоритети, акценти на здравния
контрол след структурните промени
2012 г. и създаване на дирекция „Обществено здраве”:
1. Адекватното законодателство, съблюдаване на дадените ръководства, указания и утвърдени процедури.
2. Мерки за административна принуда,
съизмеримост и последователност при
прилагането им.
3. Повишаване компетентността на служителите: следдипломна квалификация, непрекъснато обучение на работното място – индивидуално (за новопостъпили служители), колегиуми, съвещания.
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4. Оперативност на контрола, ефективно
взаимодействие и координация в рамките на дирекцията, с останалите дирекции в РЗИ, както и с други институции, ведомства и организации.
5. Качествена документация, чрез изготвяне и поддържане на документооборота в РЗИ-Добрич.
Приоритет - Здравословно хранене
Дейност - Промяна на вредните
хранителни навици и изграждане на
здравословен хранителен модел още
от най-ранна детска възраст.
Приоритет - Участие във второто национално представително епидемиологично проучване, във връзка със
създаването на европейска мрежа за
наблюдение.
Дейност - Извършени са антропометрични измервания (ръст, тегло,
обиколка на талия и ханш) на деца, навършили седем години от първи клас в
същите училища в страната, участвали в първото проучване през 2008 г.: ХГ
“Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ “Димитър Талев” и ОУ “Панайот Волов” в гр.
Добрич; СОУ “Христо Смирненски” в с.
Крушари, СОУ “Христо Смирненски” в
с. Оброчище и ОУ “Св. Климент Охридски” в с. Дуранкулак. Извършени са и
съответни анкетни проучвания за храненето в семейната и училищната среда затлъстяването при децата
Приоритет - Оценката на здравословното хранене се съчетава с контролната дейност по спазване на установените с нормативен акт здравни изисквания относно храненето на определени
групи от населението
Дейност - Обхваната е основно
групата на подрастващите, като по-специално внимание е обърнато на храненето при най-малките деца./ След
влизане в сила на Наредба №2 на МЗ
за здравословно хранене на децата
на възраст от 0 до 3 години и Наредба №6 на МЗ за здравословно хранене
на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, и по Нредба
№37 на МЗ за здравословно хранене
на учениците/
Здравословно хранене, здравословни храни, утвърждаване на здравословни
хранителни навици, от най-ранна детска
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възраст, до възрастното поколение са
едни от най –важните въпроси, които са в
дейностите по профилактика на болестите на съвремието, утвърждаващи, здравословно поведение. Основните проучени и анализирани въпроси включват:
разнообразни дейности, с определени
изисквания за всяка от тях:
Видове дейности по проблемите
на храненето, изисквания за тях :
1. Квалификация на персонал-да бъде
добра.
2. Режим на хранене-четирикратен режим
на хранене, включващ: закуска, подкрепителна закуска преди обяд, обяд и
подкрепителна закуска след обяд.
3. Разнообразие на храненето-ежедневно се включва в менюто поне един
представител от посочените в наредбата групи храни: зърнени храни и/или
картофи; зеленчуци и/или плодове;
мляко, млечни продукти, месо, птици,
риба, яйца и бобови храни.
4. Примерните продуктови набори-прилагане на изисквания към доставяните
храни.
5. Ограниченията за приема на готварска
сол-задължително с точна преценка
при снабдяване.
6. Забраната на мляко и млечни продукти с добавени растителни мазнини.
7. Хранителен прием-храненето на децата в детските заведения и от детските
кухни осигурява основни хранителни
вещества, съответстващи на референтните препоръчителни норми.
8. Среднодневният прием на енергия-задължетелно да е осигурен.
9. Кулинарни технологии- варене, печене, задушаване.
10.Приготвена и останала от предния ден
храна-забранена за ползване.
Осигуряване ежедневно на разнообразни храни от посочените в наредбите групи:
1. Храни богати на белтък в количества,
покриващи препоръчителните среднодневни норми.
2. Мляко и млечни продукти-да са осигурени задължителните минимални количества от мляко.
3. Зърнени храни и картофи-да са осигу-

рени препоръчителните среднодневни
продуктови набори.
4. Зеленчуци и плодове- да са нормативно определени за възрастта от 3 до 7 г.
5. Ограничаване приема на мазнини, захар и сол е задължително.
6. Достатъчен прием на течности, чрез
редовно осигуряване на трапезни и
изворни води, а в менютата плодови
сокове и нектари.
7. Прием на основни хранителни вещества, съответстващ на референтни
стойности.
8. По проблемите на кърменето: популяризиране сред обществеността, ползите от естественото хранене за майката
и бебето. Световната седмица на кърменето от 1 до 7 август 2013 г- “Голямото кърмене.”, за първа година е включен и гр. Добрич. За което събитие е
издаден информационен бюлетин.
9. Европейският ден за здравословно
готвене, месец ноември- повишаване
информираността на обществото, относно здравословните храни и храненето, утвърждаване на здравословни
хранителни навици, както от най-ранна
детска възраст, така и при възрастното
поколение, чиито нагласи по-трудно се
моделират.
Основната част от дейността на РЗИ
Добрич до създаването на Агенцията за
храните 2012г. включваше въпросите на
хигиената на храните и храненето. След
преструктурирането в задълженията на
инспекцията остана контролът и оценките за храненето в детските и учебни
заведения,спазване на изискванията за
здравословно хранене в тях./Фиг. 1/
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Фиг. 1 Проверки на детски и учебни
заведения за спазване на изискванията за
здравословно хранене през 2013 г

От извършените 101 проверки в различни детски и учебни заведения са установени пропуски, които са санкционирани
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с 4 акта. Това показва, че няма сериозни
отклонения от изискванията и за единични проблеми са издадени 16 предписания. Изготвените 16 оценки на храненето
- 15,84% показват, че са открити несъответствия при децата и учениците както
следва:
1. Открити несъответствия при хранене на децата:
неосигурявана ежеседмична консумация на риба
недостигане на минимално количество мляко
включване на пържени храни (тестени
закуски).
2. Несъответствия при хранене на
учениците:
неосигуряване на ежеседмична консумация на риба
неосигуряване, най-малко два пъти в
седмица на пълнозърнест хляб
недостигащо задължително количество мляко и млечни продукти
завишени количества на зърнени храни, картофи, бобови храни
предлагане в бюфетите, на захарни и
шоколадови изделия, напитки от плодове, газирани напитки, пържени тестени закуски.
Нездравословното хранене е свързано с недостатъчна информираност на
населението за ползата от здравословното хранене. Не се познават и разясняват националните препоръки за него,
разработени за различните възрастови
групи(включително пенсионерски клубове, социални институции, домове за стари хора и домашен социален патронаж,
за които има оценки на месечни менюта
за хранене).Основните дейности имат
за цел повишаване на здравните знания
и адекватно поведение за превенция на
здравето.

Общопрофилактичните дейности,
включват здравнообразователна дейност
по 10 профилактични програми - 8 национални и 2 регионални за 2013 година,
с издадени здравно -информационни материали (Табл.2) :
1. Национална програма за действие по
околна среда и здраве (НПДОСЗ) 2008
– 2013 г
2. Национална програма за превенция на
хроничните незаразни болести 20132020 г.
2. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към
етнически малцинства. Приоритети.
4. Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИН
2008-2015 г. Приоритети.
5. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца
0-18 г. в България 2009 – 2014г.
6. Регионална Програма “Профилактика
на наркоманиите в Добричка област”.
7. Програма “СИНДИ” – най-дълго провеждана дейност, която има продължителност от 1998 година, т.е. 17 години.
8. Оценката на седмичните учебни разписания за учебната 2012/2013г.
9. Национална програма за превенция и
контрол на туберкулозата в Република
България.
10. Национална програма за превенция
на самоубийствата в Република България 2013-2018 г.
Постигнато е активизиране на населението и целевите групи за здравословен начин на живот и промяна на
поведенческите рискови фактори. Във
времето на глобална електронна мрежа
и изобилие от информация за здравето,
най-голяма ефективност се получава при
личната ангажираност в масова проява

Таблица 2 Здравно просвета дейност информационни материали през 2013 г. на
Дирекция „Обществено здраве” при РЗИ- Добрич
информационни бюлетини
по повод на Световни, Международни дни и кампании.
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издадени в радиопре- материали Обучения
пресата ма- даванията в интернет 187
териали
243
101
50
обхванати
3661 лица,

лекции и масовите
беседи-312 прояви24
Обхванати- Обхвана6711 лица ти- 7590
лица
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или обучителен процес с изразена „обратна връзка”. Установяваме масовост и
добър ефект.,с прякото участие на хората
в дейностите, активно включване в тях, а
не да са просто консуматори на информация.
Изводи :
1. Текучеството и дефицит на кадри с висше медицинско образование е основен проблем за инспекцията.
2. Организацията на работа в дирекция Обществено здраве отговаря на
плановите и извънредно възникващи
и разпоредени задачи, и е свързана
с прилагането на екипност и взаимна
заменяемост, оптималното използване
на наличните кадрови и материално–
технически възможности в условията
на икономическата криза и несигурност от провежданите реформи.
3. Необходимо е централизирано внедряване на специализиран софтуер (деловодство, държавен здравен контрол,
електронно здравеопазване и др.)
4. Поддържа се добро, ефективно и
продуктивно сътрудничество с всички държавни и общински структури, с
правителствени и неправителствени
организации. Това допринася за поефективното провеждане на здравно
просветната дейност и мероприятия,
чрез осигурявани на бази, логистика и
частично финансиране.
5. Независимо от финансовите ограничения обучението на служителите се
реализира чрез колегиуми и курсове,
което допринася за повишаване на
тяхната квалификация и подобряване
качеството и ефективността на работа.
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АНАЛИЗ НА ВИДОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА
КЪРЛЕЖИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН ЗА
ПЕРИОДА 2012- ЮНИ 2015Г.
Монов Д.1, Г. Рагьовска-Монова2, Д. Димитрова1, Д. Радкова3, М. Коларова4, С. Станева4
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РЕЗЮМЕ: Трансмисивните инфекциозни заболявания са познати от древността.
Те са природно-огнищни заболявания, разпространени сред животни и хора в цял свят.
Кърлежите са преносители на вируси, бактерии и паразити, които могат да причинят
заболявания, като лаймска болест, марсилска треска, кримска хеморагична треска, кутреска, туларемия, кърлежов енцефалит и др. В лабораторията на РЗИ-Варна се извършва систематично определяне на видовете кърлежи, свалени от гражданите. Целта на
настоящото проучване е да направи анализ на наличната документация на видовото разнообразие на кърлежовата популация за периода от 2012г. до юни 2015г. във варненска област. Анализът показва, че за изследвания период систематично са определени пет вида
кърлежи: Ixodes ricinus, Rhipicephalis sanguineus, Rhipicephalis bursa, Hyalomma marginatum
и Dermacentor marginaturs. Запазва се тенденцията за доминиране на вида Ixodes ricinus.
Сред заболеваемостта от трансмисивни инфекции водещи са марсилска треска и лаймската болест.
Ключови думи: кърлеж, систематично определяне, трансмисивни инфекциозни
заболявания.
Адрес за кореспонденция: Монов Д., МУ-МК, гр.Варна, УНС - ,,Инспектор общественно здраве” e-mail:
dmmonov@abv.bg

ANALYSIS DIVERSITY OF SPECIES OF TICKS IN THE VARNA REGION COVERING THE PERIOD 2012JUNE 2015.
Monov D.1, G.Ragiovska-Monova2, D.Dimitrova1, D.Radkova3, M.Kolarova4, S. Staneva4
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SUMMARY: Transmissive infections diseases have been known to the human kind since ancient times.
They are natural focal diseases spread among animals and humans worldwide. Ticks are carriers of viruses,
bacteria and parasites that can cause diseases such as Lyme disease, Marseilles fever, Crimean hemorrhagic
fever, Q fever, Tularemia, Tick-borne encephalitis and others. The type of ticks removed from citizens are systematically determined in the laboratory of RHI Varna. The aim of this study was to analyze the records of the
species diversity of tick population for the period 2012. - June 2015. in Varna region. The analysis shows that for
this period five types of ticks are systematically identified: Ixodes ricinus, Rhipicephalis sanguineus, Rhipicephalis bursa, Hyalomma marginatum and Dermacentor marginaturs. The dominant species remains Ixodes ricinus. According to the incidence rate for transmissible infections leading are Marseilles fever and Lyme disease.

Key words: tick systematically identifying, transmissible infectious diseases
Address for correspondence: Monov D. MU-Varna, MK-Varna e-mail: dmmonov@abv.bg

Въведение: Кърлежът е древен
вид, оцеляващ успешно и до днес. На30

мерени са налични форми на кърлежи,
съществуващи от края на Палеозоя и на-

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Цел и задачи:
1. Да се проучат видовете кърлежови
популации и тяхната сезонна активност във варненска област за периода
2012-2015г /първо полугодие/ чрез сва-

лените от граждани кърлежи.
2. Да се проучат проведените дезакаризациони, дезинсекционни и дератизационни обработки в гр. Варна и областта.
Материали: Използвани са данни от
съобщените в РЗИ-Варна, ухапани лица и
донесените за систематично определяне
кърлежи за периода 2012 -2015г. /6 мес.
/, данни за проведените ДДД обработки от ОП – Варна. Методи - определяне
на вида им чрез стереоскоп, частичен
епидемиологичен анализ, статистически
методи.
Резултати и обсъждане: За периода 2012 -2015г. в лабораторията на РЗИВарна са изследвани и определени по
вид общо 690 броя кърлежи, при ухапани и съобщени общо 1852 души, т.е.
37,25%. В много от амбулаториите, където ухапаните от кърлежи граждани търсят
помощ, често съветват пациентите си да
не изследват свалените кърлежи, поради
което се поражда това несъответствие.
На таблица №1 показваме годишната сезонна численост на най-често срещаните видове кърлежи, паразитиращи върху хора, за периода 2010 - 2014 години.
Таблица №1: Регистрирани видове
кърлежи ,паразитиращи върху хора във Варненски окръг за 2010 -2014 година
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чалото на Мезозоя, паразитирали върху
древните влечуги. Той напада както топлокръвни, така и студенокръвни животни.
В света са разпространени над 850 разновидности на кърлежи, от които в България
се откриват 38 [7]. Сред разнообразните
процеси, които оказват съществено влияние и създават реален риск върху честотата и епидемиологичните особености на
кърлежовите инфекции са промените в
макроклимата на земята, унищожаването
на горските масиви, интензивните международни и междуконтинентални връзки,
посещения на паркове, екзотични места
и природни обекти, рискови в епидемиологично отношение. Не за пренебрегване
е увеличеният брой на безстопанствените кучета [7,8]. Животът на кърлежа е изцяло свързан с кръвта. Благодарение на
нея той живее, развива се, преобразява
се и се размножава. За него тя е храна и
единствен източник на енергия. Макар да
издържа до година глад, той търси гостоприемник, за да стартира своето развитие.
Женският кърлеж се храни дълго, докато
нарастне до 200-400 пъти от началните
си размери. “Наял” се обилно, той се освобождава и търси топло и тъмно място, където да снася яйцата си. Процесът
може да продължи от седмица до година.
При добри условия и според видовата им
принадлежност, женският кърлеж снася
от 2000 до 18000 яйца. Често кърлежът
е заразен с някакъв вид микроорганизъм
и предава заразата върху поколенията
си. Характерно е, че патогенът не се променя и при транформацията на кърлежа
[7]. В България основна роля за разпространението на болестотворни организми
имат иксодовите кърлежи[1,2,3,4,5,6]. Заразяването на човек става чрез ухапване от инфектиран кърлеж, по-рядко чрез
размачкване с пръсти или попадане на
съдържимо от кърлежа през лигавицата
на окото. За предаване на инфекцията са
необходими 1-2 дни, поради което ранното сваляне на забития кърлеж е най-добрата профилактика[7].

За първото шестмесечие на 2015г.
са съобщени общо 175 ухапани от кърлежи, от които 159 са изследвани. От тях
Ixodes ricinus са 147бр. /92,45%/, Hyalomma
marginatum-5бр./ 3,14%/, Rhipicephalus
bursa-2бр /1,25%/, Dermacentor marginatus1бр /0,62%/, Rhipicephalus sanguineus
- 4 бр/2,51%/. На фиг.1 и фиг.2 показваме сезонното разпределение по години.
Систематично определените кърлежи са
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от 5 вида – Ixodes ricinus, Rhipicephalus
sanguineus, Rhipicephalus bursa, Dermacentor marginatus и Hyalomma marginatum.
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мени в условията на Варненски регион,
видът бележи само един пролетен интензитет. Ларвите, нимфите и женските имаго проявяват висока антропофилност, а
мъжките не кръвосмучат и могат да се
намерят върху гостоприемника само в копулация.
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Фиг. 2 Сезонна динамика на кърлежовите популации за периода 2012- 2015 обща

Засегнати населени места в областта, от където са изпратени кърлежи са:
14 на брой- Варна, Аксаково, Каменар,
Акчелар, Бяла, Приселци, Орешак, Зорница, Въглен, Пчелник, Невша, Метличина, Драгоево, Девня и 9 населени места от страната, пребивавали в района в
определен период през лятото: Балчик,
Дуранкулак, Козлодуй, Кранево, София,
Ст. Загора, Севлиево, Силистра, Шумен.
Основно от гр. Варна са материалите,
поради обясними причини: липса на организация за събиране и транспортиране и оскъпяване на изследването. Видът
Ixodes ricinus /Фиг.3/ традиционно доминира в постъпилия за определяне материал-общо 614 екзмпляра. Среща се целогодишно от януари до ноември (147бр.
за 2015г., 109 екземпляра през 2014г., 79
екземпляра за 2013г. и 279 бр. за 2012г.).
Ухапвания са отбелязани още в началото
на годината, а видът започва интензивно
развитие на популацията през месец април. Числеността постепенно нараства и
достига пиков момент през месеците май,
юни и юли. Силното засушаване през август и септември рязко снижи динамиката на популацията. Анализът на данните
от последните няколко години показва,
че дори при значителни климатични про32
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Фиг.3 Сезонна динамика на
Ixodes ricinus за 2012-2015 година

видът

Ежегодната интензивност на ухапванията от Dermacentor marginatus /фиг.4/
варира в сравнително тесни граници
(2012г.-8бр., 2013г.-4бр, 2014г.-3бр, 20151бр). Популацията започва да се развива
през март, с пик през април, а по-рядко
ухапвания има през месеците юни и юли.
Числеността не се променя забележимо.
Не са отбелязани ухапвания през есента.
Видът се характеризира с предпочитанието си към умерени температури и висока
влажност. Хапят еднакво интензивно както женските, така и мъжките екземпляри.
Ларвите и нимфите не проявяват особена антропофилност.
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Фиг.4 Сезонна динамика на видът
Dermacentor marginatus за 2012-2015 година

Видът Rhipicephalus sanguineus /
фиг.5/, който е с ясно изразена топлолюбивост, се среща през месеците май,
юни, юли и август в почти равномерна
численост. Много от този вид кърлежи са
намерени в домовете на пациенти и обикновено са незабити в гостоприемник, като
често се откриват ларви и нимфи. Не се
отличават с антропофилност. Систематично са определени общо 20 броя за
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2012-2015 година /9 екземпляра за 2012г.,
2 бр. през 2013г., 5 бр. за 2014 и 4 бр. за
2015г./

Rh.sanguineus

Rh.sang.

Фиг. 5 Сезонна динамика на видът
Rhipicephalus sanguineus за 2012-2015 година

Сезонната динамика на видът
Rhipicephalus
bursa
/фиг.6/
през
наблюдавания период е активен от април
до септември-7 месеца. Определени
общо 17 броя кърлежи / 2012г. -2 бр,
2013г.-4бр., 2014г. -9 бр, 2015г. -2 бр./
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Фиг.6 Сезонна динамика на видът
Rhipicephalus bursa за 2012-2015 година

Hialomma marguinatum /фиг.7/ е
представен с общо 23 екземпляра /2012г.6бр., 2013г.- 4бр., 2014г.-8бр., 2015г.-5бр.
в периода април, май, юни, пик през юли,
август и септември. Видът е типичен горски обитател и ако продължи увеличаването на числеността и промени ареала
си би могъл да се превърне в тревожен
епидемиологичен фактор като основен
преносител на ККХТ.

По честотата на кърлежовите ухапвания са диференцирани няколко основ-
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Фиг.7 Сезонна динамика на видът
Hialomma marguinatum за 2012-2015 година
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Таблица №2: Общо-профилакгични
дезинсекции и дератизации в гр. Варна за
периода 2013 -2015 год /първо шестмесечие/
Година
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ни зони със завишена численост на популациите в гр.Варна. Относителните им
граници са утвърдени на базата на сравнително идентичните условия на живот за
кърлежите- масирано строителство и неблагоустроени междублокови пространства, райони в близост до плажната ивица
с повишена влажност и обилна растителност, райони на сравнително по-голяма
надморска височина, промишлени зони.
Като рискови се очертават: 1. Кварталите
“ Владислав Варненчик” и “ Възраждане”
с обширни междублокови пространства.
2. Почивните зони
“ Златни пясъци” ,
„Аладжа манастир” , „ Екопарк” и “Св. Св.
Константин и Елена”. 3. Квартали “ Чайка” , „Аспарухово” и Морската градина. 4.
Местностите около квартал “ Галата” – “
Боровец” , “ Черноморец” и “ Фичоза”. 5.
Широколистните гори около „ Аксаковска
панорама” и КК “ Камчия”.
В общините на Варненска област са
картотекирани местности с висок риск от
кърлежови ухапвания: селата Орешак,
Доброглед, Невша, Ботево, Бенковски
и градовете Девня, Аксаково. В тях се
включват често посещавани от хора и домашни животни райони, паркове на училищни и детски заведения, туристически
алеи и др. До кметовете на общините са
изпратени предписания за провеждане
на двукратни дезакаризации на тревни
площи със споменати най-подходящите
за това месеци. Във всички общини са
взети мерки за осигуряване на дезакаризация на приоритетно подбрани терени.
Основно дезакаризационните обработки
във Варна се извършват от ОП ДДД–Варна. Общинското предприятие е създадено с решение на Общински съвет № РД
12500044 ВН/12.03.2012г. Редовна дейност започва от 1 април 2013 година
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Дезакаризации в населени места на
района през 2014 година: В общините
Аврен, Белослав, Провадия и Аксаково
- двукратно обработени срещу кърлежи
паркове, детски градини и училища от
фирма „ Хабитат Експерт”. Община Суворово тревните площи и детски площадки
на са обхваната с дезакаризации от Дезинфекционна станция” ЕООД. Общините
Долни чифлик, Дългопол и Аврен, открити и закрити терени- Фирма” Ташев ДДД
„ ЕООД. Качеството на проведените дезакаризации е критерий, който пряко определя тяхната ефективност. През 2014г.
са извършени 3 проверки за контрол на
дезакаризационните обработки в общините Варна, Суворово и Долни чифлик.
Проследена е дезакаризацията на 64 декара в трите общини. Като изпълнители
са подбирани специализирани фирми,
надлежно регистрирани в МЗ. Ползвани
са разрешени за употреба биоциди предимно на пиретроидна основа, в срок на
годност, със собствени листи за безопасност. Спазват се изискванията на Закона
за безопасни и здравословни условия на
труд и Закона за защита от вредното въздействие на химически вещества и смеси. Лицата извършващи дезакаризацията
са с необходимата професионална правоспособност за ръководители и изпълнители на ДДД мероприятия.
Изводи:
1. Систематично определените кърлежи
във Варненска област за 2012 -2015 са
от 5 вида – Ixodes ricinus, Rhipicephalus
sanguineus,
Rhipicephalus
bursa,
Dermacentor marginatus и Hyalomma
marginatum
2. Доминира видът Ixodes ricinus до
91,00% /2012г/ с ясно изразена сезонност и пик през месец май ,юни, като
не се очертава втори есенен пик.
3. Относителната численост на кърлежите от вида Rhipicephalus bursa и
Hyalomma marginatum са от 0,65%.
през 2012г. за Rhipicephalus bursa, до
5,97 % за Hyalomma marginatum през
2014 г., със сезонностот от март до октомври.
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4. Ухапвания от Dermacentor marguinatus
се движат от 2,63 % /2012г./до 4,34 %
/2013г /, с пик през месец април.
5. Rhipicephalus sanguineus е с относителен дял 2,96%/2012г./, при нива до
3,73 % за 2014г.,с пик през месец юни.
6. Има създадена добра организация за
дезинсекционни и дератизационни обработки в гр.Варна след създаване
на ОП „ДДД” през 2012г. Дейността й е
съчетана с другите звена в общината,
осигуряващи провеждането на общопрофилактичните мерки /хигиенизиране, косене на тревни площи, строителни и ремонтни дейности и др./
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРОВЕДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВАНТИВНА
МЕДИЦИНА В УЧИЛИЩА ОТ НЯКОИ РЕГИОНИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Стайкова Ж. МУ-София , ФОЗ

Резюме: Целта на настоящата работа е да проучи здравния и стоматологичния статус на ученици на възраст от 7 до 15 г. от община Кърджали и община Сандански, като се
направи и сравнителен анализ.
Материали и методи: В изследването са включени учебни заведения от община Кърджали и община Сандански, определени по метода на случайния подбор. Обхванати са 1594
деца на възраст 7-15 години. Прегледите са осъществени от екип от лекари-специалисти: педиатър, ото-рино-ларинголог, офталмолог и лекар по дентална медицина. За статистическата обработка на данните е използван точния критерий на Фишер.
Резултати и обсъждане: Сравнителният анализ на получените резултати показва
статистически значима разлика в ранното развитие при децата от двете общини в полза на децата от Кърджали (94% срещу 1% за Сандански). Прегледът от лекар ото-риноларинголог показва по-ниски стойности по всички показатели при прегледаните деца от
Кърджали. Зрителната острота при децата от Кърджали е с по-добри стойности, спрямо
същата при децата от Сандански, съответно 79% срещу 64%. Като цяло стоматологичният статус на децата от Кърджали е по-добър (64% срещу 53%).
Заключение: Получените резултати са обезпокоителни и налагат разработване на
интервенционна програма, включваща превантивни дейности с фокус към промоцията на
здраве и здравословни промени в начина и средата на живот на децата.
Ключови думи: превантивна медицина, здравен статус, стоматологичен статус, ученици
Адрес за кореспонденция: e-mail: j.staykova@abv.bg, gsm: 0886 16 15 55

COMPARATIVE ANALYSIS OF PREVENTIVE MEDICINE ACTIVITIES IN SCHOOLS IN SOME REGIONS
IN BULGARIA
Staykova J., MU – Sofia, PHF
Summary: The goal of this paper is to study the students of age 7 to 14 health and dental status by applying data comparative analysis. Materials and methods: Schools from Kardzhali and Sandanski municipality
were chosen by random selection. The study covered 1594 children age 7 to 15 years old.
The check ups were performed by teams, made of pediatricians, otorhinolaryngologist, ophthalmologist
and dentist. Data statistical processing was done by using Fissher’s accurate criteria. Results and discussion:
The comparative analysis shows statistical significant difference in early child development in these two municipalities in favor of Kardzhali children (94% vs 1%). The otorhinilaryngist exams showed lower values on
all indices for the Kardzhali children. The visual acurity in Kardhali children shows better values compared to
Sandanski children (79% vs 64%). The dental status of Kardhali children is also better (64% vs 53%). Conclusion: The results achieved are disturbing. There is a need for intervention program development aimed towards
health promotion and healthy changes in children behavior and environment.

Key words: preventive medicine, health status, dental status, students
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Въведение: Политиката за ефективно функциониране на майчиното,
детското и училищното здравеопазване
обхваща мерки за интегриран подход на
институциите и обществото за здравето
на децата. Тя е също отражение на твърдението, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, тъй като през детството се поставят основите на човешкото здраве и се
формира здравното поведение на всеки
индивид, което обезпечава по-високо качество на живот и здраве на националния
човешки капитал [1].
Здравният статус на популацията
в много голяма степен се обуславя от
фактори, чието въздействие започва в
детството [2]. Наличието на рискови фактори в ранните етапи от живота способства натрупването на риска с течение на
времето и повишаване вероятността за
развитие на заболяване в активна възраст. Ефективността на профилактичните мероприятия се определя от момента
на провеждането им. Значимо и трайно
ограничаване на пандемията на хронични
и други заболявания може да се очаква
от здравно-промотивни и профилактични интервенции започнали в детството,
поради техния радикален и дългосрочен
ефект [3]. По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 1,1 милиарда
подрастващи и млади хора по света са изложени на риск да увредят слуха си, поради използването на музикални плейъри,
включително смартфони, както и излагането на вредни нива на звука на шумни
места за забавление като нощни клубове,
барове, дискотеки и спортни събития [4].
Загубата на слуха води до пагубни последици за физическото и психическото
здраве, образованието и заетостта. През
последните десетилетия използването на
видеодисплеи се превърна в обичайна
дейност от ранна детска възраст. Неспазването на здравните норми при работа
и игра на компютър в домашни условия,
както и продължителният престой пред
видеодисплеите увеличават риска от появата и задълбочаването на проблемите
в зрението [5]. Некоригираните рефракционни аномалии, като късогледство, далекогледство или астигматизъм, водят до
поява на разнообразни зрителни оплаква36

ния [6]. Резултатите от епидемиологично
проучване на оралното здраве на децата в
България сочат, че разпространението на
зъбния кариес е със значително по-високи
стойности от глобалните цели за оралното здраве на СЗО при всички възрастови
групи. Наличието на зъбна флуороза при
свободния достъп до различни източници
на флуор, който предлагат съвременните
условия на живот, доказва недостатъчна
информираност за действието на флуора и флуорната профилактика на зъбния
кариес. Оралната хигиена е незадоволителна, което определя необходимостта от
повишаване на познанията на родителите
и децата чрез образователни и мотивационни мероприятия [7].
Целта на настоящата работа е да
проучи здравния и стоматологичния статус на ученици на възраст от 7 до 15 г. от
община Кърджали и община Сандански,
като се направи и сравнителен анализ.
Материали и методи: В изследването са включени учебни заведения от
община Кърджали и община Сандански,
определени по метода на случайния подбор. Обхванати са 1594 деца на възраст
7-15 години. 801 деца са от Кърджали, от
тях 49.1% са момчета и 50.9% са момичета 792 деца от Сандански, от тях 51.8%
са момчета и 48.2% са момичета. Прегледите са осъществени от екип от четирима лекари-специалисти: педиатър, оторино-ларинголог, офталмолог и лекар по
дентална медицина. За регистриране на
данните от профилактичните прегледи са
използвани “Формуляр за стоматологично лечение/преглед” и “Медицинска история и скрининг формуляр”.
За статистическата обработка на
данните е използван точния критерий на
Фишер.
Резултати и обсъждане: Прегледът
от лекар-педиатър обхваща: снемане на
анамнеза; данни за наличие на заболявания (астма, проблеми с щитовидна жлеза, болести на сърцето и диабет); претърпени хирургични операции; алергии; информация за извършените имунизации и
пропуснати дози. На всички деца бе снет
антропометричният статус с измерване
на теглото, ръста и обиколката на главата. Определен бе индексът на телесната
маса. Отчетено бе общото състояние на
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децата; на кожата; дихателната система;
циркулацията. Измерено бе артериалното кръвно налягане и фемуралния пулс.
Обобщеният анализ на резултатите
показва:
- с ранно развитие са 94% от децата в
Кърджали срещу 1% от децата в Сандански. Наблюдава се статистически
значима разлика (Р<0,0001).
- от заболяванията: с астма са съответно
0,5% и 0,6%; проблеми с щитовидната
жлеза имат по 0,13%; 0,13% от децата
в Кърджали имат болест на сърцето, а
0,25% - диабет.
- с алергии са 1,38% от прегледаните
деца в Кърджали и 15,44% - от Сандански.
Наблюдава се статистически значима разлика (Р<0,0001).
Прегледът от лекар ото-рино-ларинголог е проведен с получаване на
информация за наличие на симптоми и
заболявания в миналото като: ринит, кръвотечение от носа, хъркане, дишане през
уста, сънна апнея, алергии, хронични ангини, чести отити, операции и друго. След
това на всяко дете е извършен преглед
на орофаринкса; риноскопия; отоскопия.
Проведени бяха Теста на Вебер и Теста
на Рине. След което е извършена типманограма и аудиограма.
Обобщеният анализ на резултатите
от прегледа на уши-нос-гърло показва:
- с ринит са 0,63% от прегледаните
в Кърджали и 18,37% от Сандански
(Р<0,0001).
- с кръвотечение от носа – 0,76% и
12,76% (Р<0,0001).
- с хъркане – 1,64% и 5,48% (Р<0,0001).
- с дишане през устата са 3,03% и 5,99%
(Р=0,005).
- със сънна апнея са 0.38% от прегледаните в Сандански.
- 0,13% от прегледаните деца в Кърджали са с алергии срещу 13,78% от Сандански. Наблюдава се статистически
значима разлика (Р<0,0001).
- с отклонения на орофаринкса са 1,01%
и 5,48% (Р<0,0001).
- при направената риноскопия 3,15% от
прегледаните в Кърджали показват отклонения срещу 3,70% в Сандански, а
по 0,13 % – при отоскопията.
Прегледът от лекар офталмолог е

извършен след снемане на анамнеза. Определена е зрителната острота – с и без
лещи. Извършена е проверка на очното
дъно и преглед с биомикроскоп. Установена бе нормалността за цветно виждане
чрез Теста на Ишихара и наличие на кривогледство. Определени са и коригиращи
лещи при необходимост.
Обобщеният анализ на резултатите
показва:
- с добра зрителна острота са 79% от
прегледаните ученици в Кърджали
срещу 21%, при които тя е намалена.
Данните за Сандански показват, че
при 64% зрителната острота е добра,
а при 36% - с отклонения. Наблюдава се статистически значима разлика
(Р<0,0001).
- с езотропия/екзотропия са 4% от прегледаните в Кърджали срещу 0,4% от
Сандански (Р<0,0001).
- от изследваните с открит цветови дефицит са съответно 0,13% и 1,29%
(Р=0,006).
Стоматологичният статус е определен въз основа на наличие или липса
на следните отклонения от нормалното
състояние: кариес, възпаление на венците/гингивит, абсцес/ възпаление, травма
на зъб, ортодонтни проблеми, необходимост от лечение с Флуор, необходимост от
почистване на зъби, нужда от екстракция,
нужда от пломбиране на зъб/и, нужда от
временен уплътнител, консултация със
стоматолог, консултация с ортодонт.
Обобщеният анализ на резултатите
показва:
- около 64% от прегледаните ученици в
Кърджали са с добър ортодонтски статус, срещу 53% от учениците в Сандански. Съответно при 35% и 42% статусът е среден, а при 1% и 5% - лош.
Наблюдава се статистически значима
разлика (Р<0,0001).
- с открит кариес са 71% от учениците в Кърджали и 56% - от Сандански.
Наблюдава се статистически значима
разлика (Р<0,0001).
- 57% от имат възпаление на венците
(гингвинит) от прегледаните ученици в
Кърджали, срещу 28% за Сандански.
(Р=0,025).
- с ортодонтски проблеми са съответно
81% и 36% (Р<0,0001).
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Изводи:
Сравнителният анализ на получените резултати за здравния и стоматологичния статус на обследваните деца
от община Кърджали и община Сандански дава основание да бъдат направени
следните изводи:
1. Педиатричният преглед показва статистически значима разлика в ранното
развитие при децата от двете общини
в полза на децата от Кърджали (94%
срещу 1% за Сандански). Значима е
и разликата между тях по отношение
на алергиите, съответно 1.38% срещу
15.44%. Отчетени са заболявания (болести на сърцето и диабет) при децата
от Кърджали.
2. Прегледът от лекар ото-рино-ларинголог показва чувствително по-ниски
стойности по всички показатели при
прегледаните деца от Кърджали.
3. Зрителната острота при децата от Кърджали е с по-добри стойности, спрямо
същата при децата от Сандански, съответно 79% срещу 64%. Относителният дял на случаите с цветови дефицит
е също по-нисък в Кърджали - 0.13%
срещу 1.29%. Случаите с езотропия/
екзотропия показват по-високи стойности при прегледаните в Кърджали (4%
срещу 0,4%).
4. Като цяло стоматологичният статус на
децата от Кърджали е по-добър (64%
срещу 53%), но по показателите: наличие на кариес, гингивит и ортодонтски
проблеми се наблюдават по-благоприятни стойности при децата от Сандански.
Заключение: Получените резултати
са обезпокоителни и налагат разработване на интервенционна програма, включваща превантивни дейности с фокус към
промоцията на здраве и здравословни
промени в начина и средата на живот на
децата.
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ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪК – РАЗМЕРЪТ ИМ СЕ
ОКАЗВА ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЕН НА
ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ
Галев А., Р.Правова – НПЦВЕХ-ВМА

Резюме: Всекидневна нужда на организма е набавянето на хранителни вещества,
били те минерали, витамини или белтъци. С начина на хранене са пряко свързани възникването на някои заболявания или съответно неговото предотвратяване. Затова и все
повече хора започват да проявяват интерес към идеята за здравословен начин на живот,
лишен от прием на медикаменти с различен брой странични ефекти. Още азиатските народи преди стотици години са преоткривали и прилагали лечебните качества на пъдпъдъчите яйца. Размерът им се оказва обратнопропорционален на ползите от тях. Използват
се за лечение на редица често срещащи се заболявания -анемии, понижен имунитет, диабет, гастрит и язва, импотентност, астма, някои инфекции и много други. В настоящия
материал правим кратък обзор на ползите от пъдпъдъчите яйца.
Ключови думи: здравословно хранене, диабет, потентност, анемии
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев д., НПЦВЕХ-ВМА София e-mail: andrey_galev@abv.bg

QUAIL’S EGGS – SIZE RELATES INVERSELY TO THЕ BENEFITS
Galev A., R.Pravova SCMEH-MMA Sofia
SUMMARY: The nutrient’s provision – minerals, vitamins and proteins - is the body every day (daily) requirement. The diet is directly related with the occurrence of some disease as well as their prevention. Therefore more people start to show interest to the idea of healthy lifestyle, deprived of medication with its number of
side effects. Hundreds years ago the Asian people rediscoverd and applied the healing properties of the quail’s
eggs. Their size turned out to be inversely related to the benefits. They are used in treatment of a number of
common diseases, such as anemia, immunodeficiency, diabetes, gastritis, ulcers, infections diseases.
We provide to your attention a short overview about quail’s eggs usage benefits.

Key words: healthy nutrition, diabetes, potency, anemia
Address for correspondence: Andrey Galev, PhD,SCMEH-MMA Sofia, e-mail: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Освен деликатес на
трапезата пъдпъдъчите яйца се оказват
и със значителни хранителни и биохимични характеристики, с които превъзхождат
останалите яйца от птици. В сравнение
с обикновено кокоше яйце те съдържат
4 пъти повече фосфор и желязо, 2 пъти
повече мед, кобалт, витамини от групата Б и почти три пъти повече витамин А.
Изключително богати са на белтъци, а
същевременно бедни на въглехидрати и
холестерол. Освен като лечение за различни болести, яйцата на пъдпъдъците
се използват и за отстраняване от организма на радионуклиди след радиоактив-

но облъчване. Този безценен продукт
носи още наименованието натурален
афродизиак и се използва като стимулатор на потентността [2].
Доказани лечебни ползи: Високото съдържание на желязо в яйцата от
пъдпъдък ги прави толкова полезни при
страдащите от анемия. То се усвоява
лесно от организма и е подходящ начин
за набавяне на желязо при лица, които
са изключили месото от своето меню.
При болните от диабет е установено, че
приемът на минимум 6 яйца седмично
води до смъкване на нивото на кръвната глюкоза с поне 2 единици. Деца, кои39
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то изостават в растежа си, при редовната
консумация на поне 2 пъдпъдъчи яйца
на ден, в рамките на няколко месеца са
показали положителни резултати по отношение на ръста си. Освен това високото
съдържание на фосфор в тези яйца стимулира способността за концентрация,
по-лесно запаметяване и цялостна активация на мозъчната дейност. При редовна консумация от подрастващите се води
по-лесно възприемане на уроците, а дори
и преборване с депресията. Тъй като яйцата са с алкално преобладаване на съдържимото, оказват благоприятно влияние при заболявания на храносмилателната система - гастрити, язви и дори при
панкреатит. Като източник на омега-3 и -6
мастни киселини, както и на холин и фосфор, те имат признати предимства за преодоляване на проблема с импотентността. Високото белтъчно съдържание на
тези яйца ги прави предпочитана храна на
трапезата от активно спортуващите, както
и хора, които искат да натрупат мускулна
маса. Наличието на значително количество витамин Д е причина да се възпрепятства развитието на рахит при редовна
консумация. Съотношението на натрий и
калий в яйцата спомага за водната хомеостаза на организма и дори се препоръчват при страдащите от артериална хипертония. Важна е ползата им за имунната
система, за чието правилно функциониране те спомагат и то особено в зимните
месеци, в които простудните заболявания
значително зачестяват[1, 3, 4].
Съществуват ли противопоказания или вреди при консумацията на
пъдпъдъчи яйца? : Позната е фразата
„Дозата прави отровата”. Така и на фона
на редицата изброени полезни качества

на пъдпъдъчите яйца, при прекомерната
им консумация може да се доведе до неблагоприятен ефект. Освен това поради
високото си белтъчно съдържание не се
препоръчват при лица с тежки бъбречни
или чернодробни увреждания. При заболявания, свързани с неусвояване на белтъците от храната, яйцата също трябва
да бъдат изключени от менюто.
Интересен факт е, че дори и консумацията им в суров вид, не води до опасност от заразяване със салмонелоза.
Това се дължи на структурата на черупката на яйцето, която е със здрава ципа и
много малки по размер отвори, през които е невъзможно навлизането на патогенни бактерии. Освен това телесната температура на пъдпъдъците е 42 градуса,
при които условия повечето инфекциозни причинители не могат да виреят. Това
позволява отглеждането на тези птици
без използването на лекарствени средства. Алергии спрямо пъдпъдъчи яйца не
са били регистрирани, за разлика от броя
на алергиите към кокоши яйца [3, 4].
Заключение: Яйцата от пъдпъдък
са ценен продукт. На фона на десетките
им положителни въздействия върху организма, не се наблюдават вреди при консумацията им. Препоръчват се в суров
вид, като дневното количество може да
варира от 1 до 4, като за деца приемът
е редуциран на половина – до 2 броя на
ден. Ролята на пъдпъдъчите яйца като
важна част от храненето при редица заболявания е доказана от наблюденията на консумиращите ги редовно. Освен
това техният прием дава положителни
резултати при деца със забавен растеж
или проблеми с усвояването на учебния
материал още в рамките на 1-2 месеца
[2, 3].
Библиография:
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ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА
БОЛЕСТ - ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА
ЖИВОТ
Великов Ст.1, Р. Златанова-Великова1, В. Петков1, А. Кехайов2
1

-ФОЗ, МУ-София , 2- Югозападен Тракийски Университет

Резюме: Целта на настоящото проучване е да установи влиянието на Хроничната
обструктивна белодробна болест (ХОББ) върху качеството на живот при пациенти с това
заболяване. За постигане на поставената цел е използван анкетен метод. Анкетирани са
150 пациенти от цялата страна лекувани в СБАЛББ ”Св.София” ЕАД през периода от
01.04.2015г. до 15.05.2015г. ХОББ си остава недиагностицирано и не лекувано състояние,
а късната диагноза остава основна пречка за ефективна борба със заболяването. Хроничния ход на заболяването и неговата еволюция е причина за инвалидизация на повечето от
болните, което от своя страна обуславя влошаването на качеството им на живот
Ключови думи: ХОББ, качество на живот, инвалидност
Адрес за кореспонденция: Р. Златанова- Великова, ФОЗ МУ – София, ул.”Бяло море” № 8, 1527, София,
e-mail: ralicazlatanova@abv.bg

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE – INPACT ON THE QUALITY OF LIFE

Velikov St.1, R. Zlatanova-Velikova1, V. Petkov1, А. Kehaiov2
1

-FPH, MU-Sofia, 2- Southwestern Thracian University

Summary: The aim of this research is to determine the impact of Chronic obstructory pulmonary disease
(COPD) on the lifestyle to patients with this disease. To achieve the target a questionnaire method is used. The
150 patients from all over the country treated SHATPD „St. Sofia „Ltd. during the period from 01.04.2015. to
15.05.2015 were polled. COPD remains undiagnosed and untreated condition, and late diagnosis remains a
major obstacle to effective disease control. The chronic character of the disease and its evolution is the reason
for disability in most of the patients, which shall leads to worsening their quality of life.

Keywords: COPD, lifestyle, disability
Address for correspondence: R. Zlatanova-Velikova, FPH, MU-Sofia, str.”Bialo more” № 8, 1527 e-mail:
ralicazlatanova@abv.bg

Въведение: ХОББ е социално значима болест, чието разпространение
нараства. Честотата, заболяемостта и
смъртността варират в зависимост от географското разположение и структурата на
населението в страните Според различни
оценки 4 – 6% от населението над 40 годишна възраст в Европа страда от ХОББ
[5, 7, 12 ]. Честотата на заболяването нараства рязко с възрастта и в големите
градове на Латинска Америка надхвърля
20% при лицата над 60 години [6]. Преобладаващо е схващането, че честотата

на ХОББ е значително подценявана и в
много случаи болестта остава недиагностицирана. Проучване в Англия показва,
че 13% от лицата над 35-годишна възраст
имат белези на ХОББ [2]. В САЩ повече от
5% от възрастното население е с ХОББ,
която е третата водеща причина за смърт
[4]. Поради масовото разпространение на
тютюнопушенето в България се смята,
че честотата на ХОББ е значително над
средната за Европа и надхвърля 10% от
населението над 40-годишна възраст [1].
По данни на НЗОК през 2012г. пациентите,
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които се лекуват от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) в България
са 76 000 души. По данни на българското
дружество по белодробни болести (БДББ)
15% от възрастното население над 40 г.
страда от ХОББ в България. Това прави
около 500 000 души [10]. От тях не повече от 10% провеждат редовно лечение
(по информация от НЗОК). Близо 20% от
болните с поставена диагноза ХОББ не
провеждат лечение. Оказва се, че 70% от
боледуващите не знаят, че са болни и не
се лекуват. Очаква се ежегодно около 5%
от тях да потърсят лекарска помощ и да
започнат лечение, но вече в по-късен стадий и с повече усложнения. За изясняване
честотата на ХОББ в България са правени две масови проучвания от специалисти на БДББ. Едното е върху 3000 болни,
които са случайно подбрани. При тях е
процедирано по следния начин – пациентите попълват кратък въпросник и им се
извършва изследване на дишането (спирометрия). Резултатите показват, че 15%
от тези 3000 души са с диагноза ХОББ. Те
освен симптоми като кашлица, отделяне
на храчки, недостиг на въздух, особено
при физически усилия, са носители на заболяването [3]. Тези пациенти са новооткрити, което ще рече, че до този момент
те не са диагностицирани. Второто проучване, което е направено, е сред група пациенти, които имат вече споменатите погоре оплаквания като кашлица, недостиг
на въздух, отделят храчки, пушат и често
боледуват от инфекции на дихателните
пътища. Сред тази група вече насочено е
извършено изследване на дишането и при
50% от тях е поставена диагноза ХОББ.
Като в случая става въпрос за новооткрити
пациенти, при които заболяването е в ранен стадий. Това още веднъж показва две
неща: първо – в България най-вероятната
честота сред населението е около 15% и
второ – сред пациентите, които имат оплаквания, вероятно около половината от
тях са с ХОББ. Изводът е, че тези хора,
които имат подобни оплаквания следва да
бъдат прегледани от специалист и да им
бъде направено изследване на дишането,
за да може да се установи дали имат диагноза ХОББ, евентуално при наличие на
такава – да се установи в какъв стадий е и
вече да се предприемат съответните мер42

ки, за да не се стига до влошаване на състоянието и напредналите стадии, когато
възможностите за повлияване са налице,
но все пак са ограничени.
ЦЕЛ: Да установи влиянието на
ХОББ върху начина на живот при пациенти с това заболяване.
ЗАДАЧИ:
1. Проучване и анализ на епидемиологията на ХОББ.
2. Установяване начина на диагностициране на заболяването при анкетираните пациенти.
3. Информираността на респондентите
за ХОББ като страдание преди да бъде
регистрирано заболяването им.
4. Проучване за наличието на експертно
решение на ТЕЛК /НЕЛК/ и определен
процент трайно намалена трудоспособност, в следствие на ХОББ при тези
пациенти.
5. Изследване и анализ за наличието на
промяна в начина на живот при анкетираните лица.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: За постигане на поставената цел е използван документален и анкетен метод. Анкетирани
са 150 пациента лекувани в СБАЛББ ”Св.
София”ЕАД през периода от 01.04.2015г.
до 15.05.2015г.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: В проведеното анкетно проучване са обхванати 150 пациента с диагноза ХОББ. От тях
42% са мъже и 58% са жени. Най-голяма
част от анкетираните пациенти /68%/ са
на възраст над 60 години, следвани от
тези във възрастовата група 31-40г /12%/
и на трето място /10%/ са във възрастова
група 51-60 години /Таблица 1./. Повече
от 85% от проучените пациенти са на възраст над 40 години.
Таблица1. Разпределение по възраст
на анкетираните пациенти
Възрастови групи

Брой

Относителен дял в %

21 - 30 г.

3

2.0

31 - 40 г.

18

12.0

41 - 50 г.

12

8.0

51 - 60 г.

15

10.0

над 60 г.

102

68.0

Общо

150

100.0
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По отношение на социалния статус
на обхванатия контингент установяваме,
че преобладаващата част от анкетираните (78%) са пенсионери, следвани от
работещите с 14%, а най-малко са безработните – 8% от извадката. С цел да
се установи давността на ХОББ при анкетираните пациенти е зададен въпрос
от анкетата – „От колко години Ви е поставена диагнозата ХОББ?”. Резултатите
показват, че близо три четвърти от пациентите /74%/ са с давност на заболяването от 15-20 години, следвани от тези,
при които заболяването датира от 10-15
години /22%/. Хроничният характер на
заболяването е причина над 95% от анкетираните да са с давност на ХОББ над
10 години. Всички (100%) анкетирани потвърждават, че болестта им е диагностицирана при активно потърсена помощ по
повод оплаквания. Това е показателно за
ниската информираност и здравна култура по отношение на заболяването. За
България няма официална статистика за
заболяемостта от бронхообструктивни
заболявания. Според данни от Национален статистически институт, Национален
център по здравна информация, Кратък
статистически справочник по здравеопазване на Министерство на здравеопазването и Регионалните здравни центрове,
само 1/5 от всички болни с астма и ХОББ
се лекуват [10]. Това се потвърждава и от
високия процент отговорили, че нямат информация за болестта ХОББ или ако има
то тя е непълна или неточна. Проучването установи, че най-голям дял от анкетираните пациенти 70% нямат информация
6%
24%
70%

ɧɟ

ɧɟɩɴɥɧɚ

ɧɟɬɨɱɧɚ

Фигура 1. Информираност на пациентите за ХОББ като страдание преди да
бъде регистрирано заболяването им

за болестта ХОББ като страдание преди
да бъде регистрирано заболяването им
или ако имат то тя е непълна (24%) или
неточна (6%) /Фигура 1./ ХОББ си остава
недиагностицирано и нелекувано състояние, а късната диагноза e основна пречка
за ефективна борба със заболяването.
Хроничния ход на заболяването и
неговата еволюция е причина за инвалидизация на повечето от болните, което
от своя страна обуславя влошаването на
качеството им на живот. Проведеното анкетно проучване установи, че 52% от анкетираните пациенти имат експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ и определен процент трайно намалена трудоспособност,
в следствие заболяването им, като повечето от респондентите (96%) изпитват
затруднение при приспособяването към
начина на живот, който им налага болестта.Следващата група въпроси в проведеното анкетно проучване е свързана с установяване влиянието на болестта върху
пациента. Пациентите с ХОББ се нуждаят
от подкрепа в процеса при справянето им
с ежедневните нужди и страховете, породени от болестта. Диагностицирането на
заболяването е свързано с негативните
ефекти, влияещи върху потенциала на
човека да се реализира пълноценно, като
равнопоставен член на обществото. Той
се нуждае и трябва да получи подкрепа,
която да повиши възможностите му за социална изява, трудова дейност и удовлетвореност от живота. Това от своя страна
е в пряка зависимост и повлиява взаимоотношенията със семейство, колеги, общество. Нашето изследване установи, че
при 82% от анкетираните има промяна в
различна степен в поведението на колегите им към тях, а 18% не са констатирали промяна. В крайна сметка пациента с
ХОББ, остава неразбран и сам в болестта
си. Това налага намесата на лекар, който
да мотивира близките в оказване на съдействие и помощ, както и да окуражи пациента. Появата на симптоми на дихателна недостатъчност, особено в подостра
и остра форма, често са объркващи за
околните. Често наличните симптоми се
подценяват и пренебрегват дълго, обяснявани с възрастови промени. Прогресивното нарастване на задуха води до тежка
инвалидизация с всички последствия в
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личен и социален аспект. Тъй като преобладаващата част от пациентите са възрастни хора над 60 години, то рисковете
от изолация допълнително се увеличават.
Това се утежнява и от съпътстващи смущения породени от снижени финансови
възможности породени от невъзможност
да се работи, ранно пенсиониране и допълнително от скъпите лекарствени средства. Проучването установи, че за 92% от
анкетираните болестта се отразява значително на семейния бюджет. Въпреки това
56% от респондентите споделят, че семейството им ги подкрепя при справянето
със заболяването, а според 30% близките
им приемат със съчувствие тяхното заболяване. / Фигура 2./
14%
30%

56%
ɋɴɫ ɫɴɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɉɨɞɤɪɟɩɹɬ ɦɟ
ɇɟ ɦɟ ɩɨɞɤɪɟɩɹɬ, ɡɚɳɨɬɨ ɝɢ ɡɚɬɪɭɞɧɹɜɚɦ
Фигура 2. Отношение на семейството на пациентите към тяхното заболяване

Съвременните проучвания показват,
че честотата и смъртността при ХОББ
са по-големи от досега предполаганите. За периода 1990 – 2004 г. честотата
на ХОББ е 7,5% [13]. Проведеното през
2007 г. епидемиологично проучване в 12
града в света, т. н. BOLD STUDY установява по-висока честота – 10,1% (мъже
11,8%, жени 8,5%), ХОББ се нарежда на
12 място по честота в света [11]. По данни на СЗО и Световната банка от Global
Burden of Disease Study ХОББ е 4-та водеща причина за смърт в света с 2,7 милиона смъртни случаи (мъже-1,41 милиона, жени-1,34 милиона) – 4,8% от всички
смъртни случаи [12]. През 1990 г. ХОББ
се нарежда на 6 място като водеща причина за смърт, през 2006 г. – тя е на 4 място, като се прогнозира за влезе в челните
три места до 2020г. Оказва се, че ХОББ е
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подценено заболяване по отношение на
честотата и смъртността и остава недиагностицирано или късно диагностицирано.
Въпреки че все още тютюнопушенето се
счита за водещ рисков фактор, днес се
посочва растящата значимост и на работа при вредни условия на труд, запрашеност, замърсяване на въздуха от употреба
на биогорива. Наличието на съпътстващи
заболявания е основание да разглеждаме ХОББ като системно заболяване. Като
доказателства за това се сочат: екзацербациите на ХОББ, които водят до увеличаване на честотата и задълбочаване на
тези заболявания. Това характеризира
ХОББ като интердисциплинарен медицински проблем. Заболяването в редица
случаи има и тежки социални последици,
свързани с инвалидизация на пациентите
и промяна в начина им на живот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Пациентите с ХОББ
се нуждаят от подкрепа в процеса на
справяне с ежедневните си нужди. Широкото разпространение сред населението е свързано с високи директни и индиректни финансови разходи и сериозно
натоварва здравната система, като оказва влияние и върху начина на живот на
пациентите. В повечето страни в Европа
делът на консултациите заради ХОББ
надхвърлят значително тези за бронхиална астма, пневмония, рак на белия
дроб и туберкулоза. В Европейската общност директните разходи за белодробните болести се оценяват на 6% от общия
бюджет за здравеопазване, като 56% от
тях (38.6 милиарда евро) се изразходват
за ХОББ. Като в тази сума не се включват реалните разходи, които произтичат
от домашната грижа. За развиващите се
страни, към които спада и България, в
които пациентите с ХОББ се диагностицират в много напреднал стадий или след
получаване на утежняващи злокачествени заболявания вследствие ХОББ, икономическите разходи, свързани със загубата на трудоспособност на населението и
нуждата от неговите близки, които да му
оказват съдействие, оставайки си у дома,
са огромни и възлизат на много по-сериозни суми, от тези отделени от държавния
бюджет за лекарства и болнична помощ.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА
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РОЛЯТА НА DOPPLER УЛТРАЗВУКОВОТО
МОНИТОРИРАНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА
ДЕКОМПРЕСИОННАТА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ
Шопов Н.1, И. Въжаров2
1

– ВМА – НПЦВМЕАММ –Варна, 2 – ВМА – МБАЛ – Варна

Резюме: Най-вероятният фактор за развитието на декомпресионна болест (ДБ) е
образуването на газови мехурчета в кръвта и тъканите. Откриването на венозни газови
емболи с Доплер системи се счита за индикатор на безопасност на гмуркането. Общоприето е, че честотата на ДБ е по-ниска, когато след хипербарна експозиция в циркулацията
липсват или има малко на брой мехурчета. Този документ излага методите за оценка на
циркулиращия поток мехурчета в кръвното русло на водолази след гмуркане. Основната
цел при използването на Доплер е да се придобие сравнителна информация след гмуркането и да се подпомогне определянето на степента на безопасност, чрез определяне
количеството и продължителността на мехурчета в кръвното русло. Проучването препоръчва стандартизирани методи за мониториране и превантивни процедури. Те се основават на процедурите, използвани от други водещи специалисти по гмуркане и методите,
използвани от авторите по време на гмуркания в българските военноморски сили.
Ключови думи: Доплер ултразвукови методи, мониториране на мехурчета, декомпресионна болест
Адрес за кореспонденция: д-р Н.Шопов, д.м e-mail: drschopov@abv.bg GSM: 0888 321 490

THE ROLE OF THE DOPPLER ULTRASOUND MONITORING FOR PREVENTION OF DECOMPRESSION
SICKNESS IN DIVERS
Shopov N.1, I. Vazharov2
1

- M M A – CMMEAMM – Varna,

2

- M M A – MHAT- Varna

Summary: The most likely factor initiating decompression sickness (DCS) in divers is believed to be the
formation of bubbles in the blood and the tissues. Detection for venous gas emboli with Doppler systems is
considered an index of safety for diving. It is generally accepted that the incidence of DCS is lower when few or
no bubbles are present in the circulation from hyperbaric exposures. This document puts forward the methods
for evaluating the circulating bubble flow in divers after a dive. The main purpose in using Doppler is to obtain
comparative information, post-dive, to assist in determining whether or not table or profile is safe or hazardous
by determining the quantity and duration of bubbles resulting from that profile. The following presentation recommended standardized monitoring methods and preventive procedures. They are based on procedures used
at others leading diving specialists and methods used at authors during the dives in Bulgarian Naval Forces.

Keywords: Doppler ultrasonic methods, bubble detection, decompression sickness
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Цел: Целта на изложението е да
представи методите за оценка на циркулиращите в кръвообращението мехурчета след водолазно спускане, посредством Doppler техника, като се препоръ46

чат и превантивни мерки за намаляване
на декомпресионния риск.
Процедура за Doppler мониториране: Следващото описание дава стандартните процедури за Doppler мониториране.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Те са базирани на методите използвани
от водещите специалисти в областта на
водолазната медицина в света и на опита
придобит от авторите при системното изследване на водолазите във ВМС [1, 3, 4].
Doppler Hardwar: Използваният инструмент обикновено е CW (continuouswave) Doppler ултразвуков апарат работещ с 2 ÷ 5 MHz трансдюсер, разработен
специално за откриване на мехурчета.
Той трябва да е чувствителен, надежден,
лесен за използване и да осигурява добър
сигнал. Трансдюсерите са изработени за
мониториране главно на прекордиалния
регион (на пулмоналната артерия или
на дясната камера). Другите вени, като
субклавия, феморалните или вена кава
инфериор също могат да се мониторират. Авторите използват би-дирекционален Doppler на японската фирма Hadeco
(BIDOP ES-103V3) с 2 и в единични случаи с 4 MHz трансдюсери. Регистрираните звукови сигнали се записват на компютър за последващо по-прецизно определяне на параметрите на мехурчетата. За
игнориране на страничния шумов фон и
получаване на по-ясен звуков сигнал записът на водолазите се обработва, като
се използва специална компютърна програма (Wave Purity Prоfessional).
Място на мониториране: Чрез
Doppler метода могат да се открият само
движещите се интраваскуларно газови
мехурчета [14]. Основното място за мониториране е дясната камера, като се определя степента на образуваните мехурчета
във венозната система (в случай, че съществуват достатъчно дълго, за да достигнат до сърцето). Алтернативно място
е пулмоналната артерия. Сигналите записани от вена субклавия (в ляво и дясно),
югуларис, феморалните и други вени са
ясни и се използват за получаване на допълнителна информация, но те не са алтернатива на прекордиалния район, защото не покриват цялото тяло. От значение
са записите на мехурчета от каротидните
артерии, защото те са сигнификантни за
налична артериална газова емболия.
Позиция на изследваните субекти: Водолазите се изследват изправени
или легнали в ляво латерално положение. И двете позиции дават добър резултат, като изборът е в зависимост от удоб-

ството и от наличния ехогенен прозорец
на конкретния водолаз. Оценката трябва
да се извършва в две състояния – едно,
когато субектът е в покой и второ след извършването на специфични движения. За
оценката на сигналите от прекордиалния
регион изправеният водолаз трябва да
клекне три пъти (плавно, дълбоко клякане
и изправяне – deep knee-bend). За субклавийния район, субектът трябва да стиска
изометрично юмруците си. Записите след
движение са много полезни, защото често
демонстрират наличието на мехурчетата,
които по-трудно се откриват в покой.
Честота на мониториране: Целта
на мониторирането на водолаза е да се
получи представа за наличието и еволюцията на мехурчетата образували се при
водолазното спускане. В зависимост от
тежестта на водолазния профил, често
мехурчетата не се откриват веднага след
достигането на водолаза до повърхността, а се появяват след известно време.
При някои водолази се наблюдава закъснение на появата на мехурчетата с час и
повече, но в повечето случаи те се откриват рано, като имат най-голяма интензивност до един час след спускането. След
провеждане на гмуркане с тежък профил
мехурчетата могат да персистират няколко часа след това. Обикновено не е
възможно да се мониторират водолазите
постоянно, затова това става периодично
на определени интервали. При повечето
несатурационни спускания, мониторирането започва веднага след излизането на
водолаза на повърхността и се повтаря
през 30 минути в рамките на следващите
два часа. Ако по-детайлно се интересуваме от кинетиката на мехурчетата, то регистрирането им се извършва на по-къс
интервал, примерно на 10 минути.
Методи за класифициране на мехурчетата: Откриването и класифицирането на мехурчетата се извършва в съответствие с метода на Kisman-Masurel
(КМ-код) [7, 8] или този на Spencer [12]. И
двата метода дават съизмерими резултати, но се счита, че КМ-кода е по-лесен за
усвояване и по-добре представя сигналите на мехурчетата.
А. Кisman-Мasurel – код: Той се основава на определянето на четири параметъра за оценка на мехурчетата- а, b, b′
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и с, като всеки параметър се градуира в
пет степени от 0 до IV. Същността на параметрите е следната:
а - Честота: Това e броят на мехурчетата за сърдечен цикъл.
b - Процент (в покой): Параметърът „процент” се определя, когато водолазът е в състояние на покой. Определя
се процента на сърдечните цикли, в които
присъстват мехурчета с различна честота и амплитуда.
b‘ - Продължителност (в движение): Параметърът „продължителност”
се определя след като водолазът извърТаблица 1
Степени
Параметри
а - честота
b - процент
b′- продължителност
(бр. сърдечни цикли)
с - амплитуда

ши специфични движения. Броят на сърдечните цикли след извършване на движението, при които се отчитат мехурчета
с определена честота и амплитуда определя степента на параметъра. Важни за
оценката са първите 10 сърдечни съкращения след извършване на движението.
с - Амплитуда: Амплитудата на сигнала на мехурчето (Ам), се оценява като
се използва за сравнение амплитудата
на сигнала на сърдечния кръвен ток (Ас).
В Таблица 1 са представени стойностите на параметрите при различните
степени:

0

I

II

III

IV

0
0

1–2
1 – 10

3–8
20 – 40

като барабан>9
50 – 90

постоянен звук
100

0

1–2

3–5

6 – 10

>10

0 едва доловима ясно доловима Ам < Ас висока Ам = Ас максимална Ам > Ас

Трите елемента при провеждане на
изследването в покой (a, b, c) и тези след
движение (a, b′, c) се интегрират в един
нов параметър (d), който се изчислява
чрез приложената корелационна таблица.

Параметърът d е съизмерим със степените на кода на Spencer и това позволява да
се извършва съпоставяне с резултатите
от други публикувани проучвания.

Корелационна таблица
а
a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

b
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

c
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

d
II
I
I+
I+
II
II
II
II
II
IIIIII+
II
IIIIII
III

a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

b
d
b
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

с
c
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

....
....
d
II
I+
IIIIII
II+
II+
II
IIIIII
III
IIIIII
III
III+

КМ - код
Степен на мехурчетата
a b c
d
a
b
3 1 1
I
4
1
3 1 2 II4
1
3 1 3
II
4
1
3 1 4
II
4
1
3 2 1
II
4
2
3 2 2 II+
4
2
3 2 3 III4
2
3 2 4 III
4
2
3 3 1 III4
3
3 3 2 III
4
3
3 3 3 III
4
3
3 3 4 III+
4
3
3 4 1 III
4
4
3 4 2 III+
4
4
3 4 3 III+
4
4
3 4 4 IV4
4

Б. Код на Spencer: Той се използва
за мониториране на прекордиални сигнали, като изследваният субект диша леко,
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c
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

d
IIII
II+
IIIIIIIII
III
III+
III
III+
IVIV
III+
IV
IV
IV

без да се движи, в седнала или легнала
позиция. Мехурчетата се класифицират в
скала от 0 до IV, както е показано на Таблица 2.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Таблица 2. Скала на Spencer за градация на мехурчетата
Степени
Описание
0
Пълна липса на сигнали от мехурчета
Рядко доловими сигнали на мехурчета на фона на сърдечните сигнали, като повечето сърдечни циI
кли са свободни от мехурчета
Повече, но по-малко от половината от сърдечните цикли съдържат сигнали от мехурчета, единични
II
или на групи
Всички сърдечни цикли съдържат изобилие от единични сигнали на мехурчета, но те не доминират
III
над сигналите на сърдечните движения
Откриват се сигнали на мехурчета, които са постоянни през цялата систола и диастола на всеки сърIV
дечен цикъл и са с по-висока амплитуда от нормалния сърдечен сигнал
Таблица 3. Съответствие между Spencer и КМ-кодове
Степени по Spencer
Степени по КМ-код
I
111 (I-), 112 (I), 113 (I), 211 (I-), 212 (I), 213 (I+)
II
121 (I+), 221 (II-), 122 (II), 222 (II), 123 (II), 223 (II+)
III
242 (III), 342 (III+), 243 (III), 343 (III+)
IV
444 (IV)

Сравняването на Spencer и на КМкодовете показва, че двете системи са
подобни и степените на мехурчетата оценени по двата метода могат да се съпоставят (Таблица 3).
Обсъждане: Методите за ултразвуково сканиране на мехурчетата са ценно
средство за мониториране на водолазите
за евентуална поява на ДБ [9]. Изследванията показват, че тяхната чувствителност е висока, което прави апаратите с
постоянна звукова вълна много полезни
в изследванията насочени към определяне на степента на декомпресионния риск,
оценка на водолазните профили [5] и различните декомпресионни таблици [2,9],
влиянието на някои фактори върху степента на образуване на мехурчета и др.
Повишеният декомпресионен риск
се свързва с по-високата степен на мехурчетата, която се определя по някой от
посочените методи [11, 14]. Предимствата на КМ-кода са тези, че той дава подобра възможност за класифициране на
сигналите на мехурчетата, както и тяхната оценка след извършване на движения.
Въпреки, че КМ-кода изглежда по-ком-

плексен и труден сравнен с този на Spencer, се счита, че той е по-лесна система
за научаване, защото класификацията се
прави систематично, стъпка по стъпка. С
натрупването на опит, регистрирането на
трите параметра може да стане едновременно, като класифицирането на мехурчетата по КМ-кода да изисква по-малко
време от това при използване на кода на
Spencer.
В зависимост от получените резултати от Doppler мониторирането може да се
предприемат своевременно превантивни
мерки за намаляване риска от поява на
симптоми за ДБ, което безусловно увеличава безопасността на водолазните спускания [6]. При анализиране на риска от
поява на декомпресионна патология ние
се съобразяваме и с данните представени в таблица 4 [8]. В нашата практика при
регистриране на венозни мехурчета от
висока степен (II+, III и IV) ние назначаваме нормобарен или хипербарен кислород
(лечебна рекомпресионна таблица US
Navy – 5), с което в последните 15 години не сме регистрирали случай на тежки
форми на ДБ при военните водолази [2].

Таблица 4: Зависимост между степента на мехурчетата и декомпресионния риск –
според Kisman и Masurel
Степен 0 – I в покой Нормално състояние
Стадий на внимание. Субектът трябва да е под наблюдение (отчита 10% декомпресионнен
Степен II в покой
риск) и оценката на мехурчетата продължава през час до подобряване на състоянието.
Отчита се 31% декомпресионнен риск. Субектът диша нормобарен чист кислород. НаблюСтепен III в покой
дава се; готовност за рекомпресия.
Стадий на намеса (отчита се 35% риск). Възможността от поява на неврологична симптоСтепен IV в покой
матика изисква превантивна рекомпресия.

49

V, 2016, 1(9)
Изводи:
1. Проучванията показват, че използването на Doppler за откриване на газови
мехурчета във венозното кръвообращение е надежден и достоверен метод
за оценка на декомпресионния риск
при водолазите [13]. То трябва да се
извършва в рамките на два часа след
края на декомпресията.
2. Определянето на степента на мехурчетата позволява да се вземат превантивни мерки за недопускане на поява
на декомпресионна патология.
3. Методът дава възможност обективно да се оценят редица състояния и
индивидуални фактори, които увеличават риска от развитие на ДБ, което
позволява персонално да се определи
физическата пригодност и кондиция на
различните водолази.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАДИОПРОТЕКТИВНИЯ ЕФЕКТ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ХРАНИ НА МЕСНА ОСНОВА
ВЪРХУ ПРЕЖИВЯЕМОСТТА И НЯКОИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОПИТНИ МИШКИ
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РЕЗЮМЕ: Целта на настоящото проучване е да се изследва радиозащитния ефект на
специализирани месни храни върху експериментални животни – полово зрели мишки линии БДФ
и СВА, облъчени с различни дози гама-лъчи. В изследването са включени неизследвани хранителни съставки с оглед на обогатяване на познанията в областта на диетите с противолъчев ефект. За храна беше използвано лиофилизирано пуешко месо, третирано с ензимни препарати – папаин (Merck) и бромелин (Merck). Изследваните хранителни продукти се приемаха
перорално. Ефектите бяха оценявани спрямо контролни групи получаващи обичайните храни.
Приложено бе целотелесно външно облъчване с доза от 2,25 Gy гама лъчи от източник 137Cs
при еднакви условия за контролните и опитните групи. Мощността на дозата, създавана от
източниците беше 1,78 Gy/min. Проследени бяха тегло и хематологични показатели. Беше извършена статистическа обработка на получените резултати по програма ANOVA на Microsoft
Excel. На базата на получените резултати от статистическите изследвания се доказа радиопротективния ефект от храненето със специализирана храна на месна основа върху изменението на теглото на облъчени с доза 2,25 kGy мишки с висока степен на достоверност.
В нашето изследване се потвърди че е възможна биологичната радиозащита чрез хранене,
като възможен фактор за намаляване степента на лъчево увреждане.
Ключови думи: мишки, специализирани месни храни, гама облъчване
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INVESTIGATION OF RADIOPROTECTIVE EFFECT OF SPECIAL MEAT FOODS BASED ON SURVIVAL
AND SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN EXPERIMENTAL MICE
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Summary: The purpose of this study was to investigate the radioprotective effect of specialized meats on
experimental animals - adult mice lines BDF CBA and irradiated with different doses of gamma rays. The study
included uncharted nutrients in order to enrich the knowledge of diets radioprotective effect. Food was used freezedried turkey meat treated with enzyme preparations - papain (Merck) and bromelain (Merck). Studied food products
were considered peroral. The effects were evaluated against a control group receiving the usual foods. Attached was
a whole body external irradiation dose of 2,25 Gy gamma rays from 137Cs source under the same conditions for the
control and experimental groups. The dose produced by the sources was 1,78 Gy / min. Were tracked weight and
hematological data. Statistical treatment of results obtained by ANOVA program of Microsoft Excel was performed.
Based on the results of statistical surveys has proven radioprotective effects of eating a specialized diet of meat based
on the change in the weight of irradiated mice 2,25 kGy dose with a high degree of credibility. In our study confirm
that it is possible biological radioprotection by feeding as a possible factor in reducing the degree of radiation damage.

Keywords: mouse, special meat food, gamma irradiation
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Въведение: Целенасоченото използване на хранителни продукти и на
специални добавки към тях предоставя
редица възможности за намаляване на
радиационните увреждания на организма. Радиозащитният ефект е разгледан
от редица учени на различните нива на
метаболизма – храносмилане в червата,
клетъчно и субклетъчно равнище. Има
предложена концепция за радиозащитно
хранене, базираща се на вещества със
синергично (включително антиканцерогенно) действие. За по-бързо извеждане
на попаднали в организма радионуклиди
добър ефект е показал белтъчен хидролизат от черноморски миди (едномесечен
курс на лечение в клинични условия). Добър радиозащитен ефект имат и храни с
добавка на бета каротин [1,4]. Различни
колективи от България са провеждали
експерименти за влиянието на храненето върху радиационните поражения при
бозайници. Установено е, че диетите с
повишено съдържание (до 60%) на растителни мазнини засилват радиорезистентността на организма[2,3]. Различни
млечни, хлебни, месни, рибни продукти
и напитки на пивоварна основа с определени добавки (пектин, енобагрин, вит. А,
В1, В6, С и др.) ускоряват извеждането на
радионуклиди и тежки метали. Доказан е
добрият декорпориращ ефект на антоциановите препарати. На базата на проведените експерименти се дава предпочитaние на декорпораторите от природен
произход – доказана е тяхната възможност да се прилагат многократно и продължително време без токсични нежелани ефекти в условията на хронично постъпване на радионуклидите в организма.
Осъществени са клинични изпитания на
хранителни продукти (на месна, рибна
и зърнена основа) с добавки от антоциани, пектини, витамини А, В1, В6, С и Е,
препаратът Биостарт и лактобацил в различни комбинации. Отчетена е добрата
поносимост на тези продукти от пациенти, подложени на лъчелечение и цитостатична терапия [1]. Стигна се до извода,
че използването на различни хранителни
продукти в диетата на лъчево поразените
е сложен проблем и че полученият ефект
зависи от множество фактори. Необходими са целенасочени експериментал52

ни проучвания и клинични изпитвания,
съобразени със сложната патогенеза на
радиационните поражения [4]. Една от
възможностите за намаляване на радиационните поражения е създаването на
храни с противолъчев ефект. В радиологията отдавна са установени основните
механизми на увреждащото действие на
външното и вътрешното облъчване от радионуклиди. Създадени са доста мощни
химически средства за профилактика на
лъчевите поражения и за декорпорация
на поети по различен път радиоактивни
изотопи. Тези средства обаче се отличават с висока степен на токсичност, което
изключва тяхното масово и мнoгократно
приложение на хора. Затова усилията ни
ще са насочени към изучаване на биологичната радиозащита и в частност на храненето, като възможен фактор за намаляване инкорпорацията на радионуклиди
и степента на лъчево увреждан [4,5]. В
условията на непрекъснато повишаващите се изисквания за здравословен начин на живот в последните години една
от основните тенденции в съвременната
хранителна промишленост е свързана
с производството на храни с високо качество чрез рационалното използване
на хранителните източници и прилагане
на нови технологии, които запазват естествените качества на продуктите, правят ги по-здравословни, по-безопасни и
дълготрайно съхраними [1,3]. Основните изисквания към всички технологии за
производство и съхранение на храни е да
осигурят продукти с непроменена хранителна стойност, с добър вкус, структура и
аромат. В процеса на изпълнение на нашето изследване ще се разработят лиофилизирани концентрати от обезкостено висококачествено биволско месо, които да представляват улеснение за радиозащитното хранене. Същите ще бъдат
изпробвани в биологичен експеримент.
Цел: да се изследва радиозащитния ефект на специализирани месни
храни върху експериментални животни –
полово зрели мишки линии БДФ и СВА,
облъчени с различни дози гама-лъчи. В
изследването са включени неизследвани
хранителни съставки с оглед на обогатяване на познанията в областта на диетите с противолъчев ефект.
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Материали и методи: Опитни животни - полово зрели линии мишки БДФ и
СВА с тегло 20-22 гр. За храна е използвано сварено и обезкостено пуешко месо
с включени в него хранителни адитиви и
вкусови копрегенти, третирано с ензимни
препарати – папаин (Merck) и бромелин
(Merck). Изследваните хранителни продукти се приемаха перорално. Ефектите
бяха оценявани спрямо контролни групи
получаващи обичайните храни. Профилактичното третиране с добавката включваше 9 последователни дни преди облъчване. Лечебното - 10 последователни
дни след облъчване. Животните от всяка
група бяха държани и гледани при еднакви условия. Достъпът до храна и вода бе
свободен през цялото време на денонощието. Храните се подаваха всяка сутрин.
Мишките получаваха добавката заедно с
обичайната храна като нашите изчисления показаха че всяка е консумирала по
3 гр. дневно. Избраният модел на подаване на храна се използва за отчитане на
възможен профилактичен (преди облъчването) или лечебен (след облъчването)
ефект на изпитваните продукти. Експериментални групи - животните бяха разделени на групи от по 5 мишки в зависимост от
режима на хранене както следва:
1 гр: женски мишки- облъчена контрола хранена с вивариумна храна
2гр: женски мишки-облъчени и третирани лечебно
3 гр: женски мишки-облъчени и третирани лечебно и профилактично
4 гр: мъжки мишки-облъчена контрола хранена с вивариумна храна
5 гр: мъжки мишки-облъчени и третирани лечебно
6 гр: мъжки мишки-облъчени и третирани лечебно и профилактично
7гр: мъжки мишки-контрола хранена с вивариумна диета (таблетирани дрожди и вода)
Резултати и обсъждане: В нашето изследване се симулира хранене на
пациенти подложени на лъчева терапия
и ще се установи дали разработваните
специализирани храни имат благоприятен ефект върху организъм подложен
на радиационен стрес. Изпълнението на
задачата ще доведе до установяване на
закономерностите на процеса на облъч-

ване и приемането на храна от пациента.
Познаването на тези зависимости има важна роля при провеждането на оптимизацията на лечението при такива пациенти
и получаване на благоприятен изход при
такива терапии. Проследени бяха тегло и
хематологични показатели.
От направените измервания се установи, че при всички опитни групи имаме
повишение на телесната маса спрямо облъчените контролни групи При женските
мишки имаме по-ясно изразено положително действие на храненето след облъчване, съответно нарастване с 12-14%
спрямо контролите, докато при мъжките е
от порядъка 7-8%.
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɝɥɨɬɨ ɧɚ ɠɟɧɫɤɢ ɦɢɲɤɢ
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Фиг.1 Относително изменение на теглото при женски мишки преди и след облъчване, извършено на 9-ия ден

Изменението на теглото на жив организъм по принцип се описва най-добре
с експоненциална крива, при която първоначално имаме по-бързо нарастване
на теглото, след което при определена
възраст се достига до максимум. За изследвания период по време на провеждане на експеримента, считаме че найдоброто приближение за изменението на
теглото на мишките се дава с полином
от трета степен, който се характеризира
с един максимум (непосредствено преди
облъчване), постепенен спад на теглото
вследствие на стресовия фактор, който
представлява облъчването до достигане
на определен минимум и период на възстановяване на теглото. Това се отнася
разбира се при поносими за организма
дози, какъвто е нашият случай. При високи дози на облъчване кривата описваща процеса ще бъде полином от втора
степен с максимум преди облъчване и
постепенен спад на теглото до летал53
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глото е много по-бързо. Малко по-високите стойности на възстановяване не теглото се дължат на по-високата поносимост
на мъжките организми към облъчването.
Направен бе двуфакторен дисперсионен анализ (начин на хранене и пол)
на изследване изменението на теглото на
опитните варианти, резултатите от който
са показани на табл.1
Различията в начина на хранене
между отделните варианти са с много висок ранг на доказаност – съответно със
степен на достоверност Р= 0,01 за целия
изследван период и Р= 0,001 за периода
непосредствено след облъчване. Разлика между половете е получена със ниска
степен на достоверност Р= 0,05 при изследване на периода след облъчване.
Взаимодействието между двата фактора
не е доказано. Имаме доказано действие
на фактора хранене при Р=0,01. Взаимодействие между храненето и пола не се
доказа.
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ния край. На фиг.1 са показани кривите
описваща процеса на изменение на теглото при женски мишки. Резултатите на
графиката са дадени в проценти спрямо
първото измерване. Наблюдава се характерния спад на теглото след облъчване.
При контролния вариант възстановяването на теглото почти липсва. Вариантът с
лечебно хранене се характеризира с побързия период на възстановяване след
облъчване в сравнение с профилактичния. За сметка на това варианта при профилактичното хранене се характеризира
с много висока степен на поносим спрямо
стресовия фактор, като загубата на тегло
е минимална. В края на изследвания период се наблюдава почти еднакви стойности на изследвания показател. На фиг.2
са показани аналогичните криви описваща процеса на изменение на теглото при
мъжки мишки. Като цяло наблюдаваните
тенденции са подобни. Характерна особеност е резкият спад на теглото непосредствено след облъчване при варианта
с лечебно хранене. В случая адаптацията при промяната на начина на хранене е
по-бавна отколкото при женските мишки,
но впоследствие възстановяването на те-

Poly. (ɥɟɱɟɛɧɨ
ɯɪɚɧɟɧɟ)

110

Poly.
(ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɨ
ɯɪɚɧɟɧɟ)

105
100
95
0

2

5
ɞɧɢ

7

9
12
ɨɛɥ.

14

16

19

Фиг.2 Относително изменение на теглото при мъжки мишки преди и след облъчване, извършено на 9-ия ден
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Фиг.1. Изменение на относителната концентрация на левкоцити при женски
мишки

Тенденциите, които се наблюдават
в изменението на концентрацията на
левкоцитите са подобни на тези при промяната на теглото. Наблюдава се рязък

Таблица 1
Ранг на доказаност

Фактор на изследване

За целия период
F оп

Начин на хранене
Пол
Взаимодействие между двата фактора

За периода след облъчване

Fkр Fkр Fkр
Ранг F оп
0,05 0,01 0,001

8,82 3,40 5,61 9,34
0,98 4,26 7,82 14,03
0,30 4,26 5,61 9,34

**
-

12,66
6,12
0,09

Fkр
0,05

Fkр Fkр
Ранг
0,01 0,001

3,40
4,26
4,26

5,61 9,34
7,82 14,03
5,61 9,34

***
*
-

P= 0,001 - ***; P= 0,01 - **; P= 0,05 - *
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Фиг.2. Изменение на относителната концентрация на левкоцити при мъжки
мишки

спад след облъчване и постепенно възстановяване на стойностите на показателя с времето.
Направеният двуфакторен дисперсионен статистически анализ (пол и начин на хранене) на изследване на показателя концентрация на левкоцити в кръвта
за 10-дневния период не показа статистически значими разлики между отделните
изследвани съвкупности, което е възможно да се дължи на сравнително малката
представителна извадка (10 броя на вариант) и високата вътрешногрупова дисперсия между отделните екземпляри..

На базата на получените резултати
от статистическите изследвания могат да
се направят следните изводи:
1. Доказан е радиопротективния
ефект от храненето със специализирана
храна на месна основа върху изменението на теглото на облъчени с доза 2,25
kGy мишки с висока степен на достоверност – съответно P< 0,01 за целия период
на изследване и P< 0,001 за периода на
изследване след облъчване.
2. Не се наблюдават статистически
значими разлики между опитните групи
начин по отношение на показателя концентрация на левкоцити в кръвта.
3. Доказва се ефектът от биологичната радиозащита - храненето, като възможен фактор за намаляване степента
на лъчево увреждане.

Табл.2 Статистически показатели на изследване на концентрацията на левкоцити
при мишки
Фактор на изследване
Начин на хранене
Пол
Взаимодействие между двата фактора

F оп
0,90
3,52
2,05

Ранг на доказаност
Fkр 0,05
Fkр 0,01
Fkр 0,001
Ранг
3,40
5,61
9,34
4,26
7,82
14,03
4,26
5,61
9,34
P< 0,001 - ***; P< 0,01 - **; P< 0,05 - *
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ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ
НА ПРОМЕНИТЕ В ПРЕДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ
Шехеров В. - Катедра „Очни болести и зрителни науки“ МУ-Варна

Резюме: Целта е да се проучат микроструктурните промени на очната повърхност
при пациенти с диабет тип 2 чрез лазер сканираща конфокална микроскопия (LSCM). В
проучването са включени 25 пациенти с диабет тип 2, изследвани клинично и чрез LSCM.
Резултатите са сравнени с тези при 25 здрави индивиди без очни или системни заболявания (контролна група N = 50 очи). Извършен е качествен и количествен анализ на изображенията на роговицата и конюнктивата, получени с конфокална микроскопия. Получените
резултати показват, че плътността на клетките в базалния роговичен слой на очите с
диабет е значително по-ниска, отколкото при контролите (р <0.0004). В роговиците на
диабетиците се наблюдава повишен тортуозитет и задебеляване на суббазалните нерви, нарушена морфология, както и хиперрефлективни клетки в близост до суббазалния
нервен плексус. На ниво строма се визуализират вълнообразни структури, вероятно патологично регенерирали стромални нерви, както и микроточки с различен размер и структура. Ендотелните клетки също са с качествени промени. В конюнктивата се наблюдават
морфологични изменения, както и редуциран брой чашковидни клетки. Това довежда до
извода, че диабетната кератопатия е сериозно, но често пренебрегвано очно усложнение
на диабета. Лазерната конфокална микроскопия на роговицата на живо има потенциал
да се използва за преклинично диагностициране на начални периферни полиневропатични
изменения при диабетици, както и за по-доброто разбиране на патогенезата и хода на
диабетните микроструктурни увреди не само на окото, но и на целия организъм.
Ключови думи: корнеа, диабет, конфокална микроскопия
Адрес за кореспонденция: e-mail: Valeri.sheherov@gmail.com

DIABETES AND THE EYE: MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF OCULAR SURFACE ALTERATIONS
Sheherov V. - Department of Ophthalmology and Visual Sciency MU-Varna

Summary: The purpose is to examine the microstructural changes of ocular surface in eyes of patients
with type 2 diabetes, using laser scanning confocal microscopy (LSCM). The study included 25 patients with type
2 diabetes, examined clinically and by LSCM. Results were compared with 25 age matching healthy subjects
without eye disease (control group n=50 eyes). Qualitative and quantitative analysis was performed. The results
present, that in all corneas average cell density per unit area in the basal epithelium and endothelial layer was
calculated, as well as the density of specific structures and inflammatory cells. The cell density in the basal layer
of diabetic patients was significantly lower than in healthy controls (p < 0.0004). In diabetic corneas we also observed increased tortuosity, thickened nerves, irregularities. We found highly reflective cells in close vicinity to subbasal nerves in diabetic corneas. At the level of stroma, we found undulated structures, presumed degenerated ot
pathologically regenerated nerves, as well as microdots and larger deposits. Endothelial cells also had qualitative
changes. In the conjunctiva we observed reduced Goblet cells, along with morphological alterations. The conclusions is that keratopathy is a serious, but often neglected ocular complication of diabetes. Confocal microscopy is
a rapid, non-invasive in vivo clinical examination technique which accurately defines the extent of corneal damage
in diabetic patients. This novel technology provides new possibilities not only in the research of diabetic complications in ocular surface but also could act as a surrogate measure of the severity of diabetic somatic neuropathy.

Key words: cornea, diabetes, confocal microscopy
Address for correspondence: e-mail: valeri.sheherov@gmail.com
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Въведение: Захарният диабет (ЗД)
е социално значимо заболяване, към
2013 година броят на болните от диабет
по света е около 347 милиона, а към 2030
г се очаква броят им да достигне 440 милиона [6]. Според Световната здравна
организация (СЗО) към 2014 г глобалната
честота на диабета е 9% във възрастовата група над 18 г. [4]. Най-разпространените форми на захарния диабет са неинсулинозависим (тип 2), инсулинозависим
(тип 1) и гестационен диабет. Ефектите на
захарния диабет включват дългосрочно
увреждане, нарушена функция и недостатъчност на различни органи, включително
и очите [5]. Най-често срещаното хронично очно усложнение на диабета и водеща
причина за слепота сред трудоспособното население в икономически развитите
страни е диабетната ретинопатия [6]. На
диабетната ретинопатия се дължат от 12
000 до 24 000 нови случая на слепота в
САЩ ежегодно, което я прави водещата
причина за слепота при възрастни между
20 и 74 години. Освен ретинопатия, диабетът предизвиква множество други промени в окото [6]. С особена клинична значимост са измененията на предната очна
повърхност. Диабетната невротрофична
кератопатия е компонент от диабетната полиневропатия и е основна причина
за роговичните проблеми при пациентите с диабет [7]. Тя се изразява клинично
в намалена корнеална чувствителност,
увеличена дебелина, персистиращ едем,
по-висок риск от прорастване на епителни клетки в стромата след рефрактивна
хирургия [7]. Ендотелните клетки на роговицата променят размера и формата си,
което ги прави по-податливи на увреждане. От страна на ириса най-тежкото усложнение е неоваскуларизацията с ангажиране на камерния ъгъл и развитие
на вторична закритоъгълна глаукома [4].
Диабетът е и допълнителен рисков фактор за реакция на отхвърляне на трансплантата след кератопластика [4]. Слъзната секреция е намалена и синдромът
на слъзна дисфункция се среща с голяма честота сред диабетиците. В резултат
на това, в съчетание с компрометирана
инервация и микросъдови нарушения,
епителните дефекти на роговицата след
травма или инфекция се възстановяват

по-бавно. Доскоро единствено хистологичното изследване с биопсия, позволяваше установяването на преклинични изменения на предната очна повърхност на
клетъчно ниво. Сега в офталмологията са
достъпни нови неинвазивни методики за
образна диагностика като оптичната кохерентна томография и лазер сканиращата
конфокална микроскопия на живо (ЛСКМ).
ЛСКM е използвана за неинвазивно визуализиране или т.нар. „биопсия на живо“ на
микроструктурни изменения при различни
роговични и конюнктивални заболявания,
включително и в България [1, 2].
Цел: да се направи микроструктурен анализ на промените в предната очна
повърхност при пациенти с диабет тип II
чрез ЛСКМ на живо.
Материал и методи: В проучването
са включени общо 100 души, разделени
в две групи. От тях 25 пациенти с диабет
тип II на средна възраст 68±8 г, 18 жени и
7 мъже (група А), и 25 здрави субекти на
средна възраст 67±5 г, 16 жени и 9 мъже
(група Б). Давността на заболяването при
всички от група А е над 10 г. Всички пациенти провеждат лечение с перорални
медикаменти и с възможност за домашно проследяване на нивото на кръвната
захар. Пациенти с денонощни промени в
нивото на кръвната захар над 10 mmol/l
и такива с кръвна захар над 15 mmol/l са
изключени от проучването. Включените
пациенти са с липсваща или минимална
(единични микроаневризми и микрохеморагии) диабетна ретинопатия, без оток в
макулата. Коригираната зрителна острота на всички пациенти е над 0.7 за всяко
око. Пациентите със съпътстващи очни
заболявания и патология са изключени от
проучването. Всеки участник е информиран за целта на проучването, рисковете,
евентуалния дискомфорт от изследванията и е преминал предварително пълен
очен преглед. На всеки пациент, отговарящ на включващите критерии и подписал информирано съгласие, е извършена ЛСКМ на живо с ново поколение микроскоп HRT 3 RCM (Heidelberg Retina
Tomograph 3 – Rostock Cornea Module,
Heidelberg Engineering GmbH, Germany).
Изследвана е централната част на роговицата при всички очи, лимбът в две точки– на 3 и 9 часа, както и темпоралната
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част на булбовата конюнктива. Качествените снимки (без артефакти от движение
и компресионни линии) от таргетните слоеве са селектирани за последващ качествен и количествен анализ с помощта на
вградения софтуер на апарата. Данните
са представени като гъстота на клетките
(кл/мм²) ± SD.
Резултати: Количественият анализ
на изображенията показва, че плътността на базалните епителни клетки на роговицата при очите от група А е 5067±231
кл/мм², а в група Б е 5955±194 кл/мм², т.е.
клетъчната гъстота е значително по-ниска
при диабетиците, отколкото при здравите
субекти (p<0.01). Гъстотата на ендотелните клетки при двете изследвани групи не
показва статистически значима разлика.
Ендотелната плътност е 2635±96 кл/мм²
за група А– пациенти с диабет, и 2724±98
кл/мм² при субектите от групата на контролите– група Б. Количественият анализ
на клетъчната плътност от изследваните
роговични слоеве е показан на таблица 1.
Таблица 1: Количествен анализ на
клетъчната плътност на роговичен базален епител и ендотелен слой при очите от
група А и Б

Група

Плътност на клетки–
Плътност на клетки–
роговичен базален
роговичен ендотел
епител

А – диабетици

5067±231 кл/мм²

2635±96 кл/мм²

Б – здрави
контроли

5955±194 кл/мм²

2724±98 кл/мм²

При качествения анализ на изображенията в базалния епител и на различни нива в стромата на роговицата при 28
от 50 очи са установени пръснати хиперрефлективни депозити с различни размери (Фиг. 1А, 1 Б). Установен е повишен
тортуозитет на суббазалните роговични
нерви при очите от група А (Фиг. 2 А) в
сравнение с контролната група (Фиг. 2 В),
както и локализирани задебелявания и замъглени очертания на роговичните нерви
(Фиг.2 А). На нивото на стромата се визуализират вълнообразни структури, вероятно патологично регенерирали стромал58

Фигура 1

ни нерви, както и микроточки с различен
размер и структура. Пръснати плеоморфни хиперрефлективни депозити по роговичния ендотел са открити при 10 очи
от група А и при 5 от 50 очи от група Б
(Фиг.2 Б). При очите от група Б е наблюдавана също различна степен на полимегатизъм и плеоморфизъм на ендотела (Фиг.
2 Б), която не се установява при контролите (Фиг.2 Г). При изследването на лимбалната област в 23 от 50 очи от група Б
е установено, че съединителната тъкан е
с относително по-висока рефлективност
в сравнение с контролите, наблюдават се
и ярки хиперрефлективни клетки с вероятен възпалителен произход, със средна плътност 17 ± 2 кл/мм² (Фиг. 1г, 1Д). В
конюнктивата на 36 от 50 очи от група А
и в 12 от 50 очи от група Б са установени изменения. В повърхностния епител
има намаление на броя на чашковидните
клетки, нарушена форма на епителните
клетки и активация на дендритни клетки,
в сравнение с контролите (Фиг. 3 А, Б). В

Фигура 2
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Фигура 3

стромата се наблюдава по-груба структура на съединителнотъканните влакна и
по-изразена обща хиперрефлективност
на тъканта– данни за синдром на слъзна
дисфункция (Фиг. 3 В, Г).
Обсъждане: Диабетът предизвиква множество промени в окото, а тяхната точна патогенеза все още се изяснява.
Доказано значение има натрупването на
сорбитол в тъканите, протеинкиназа C,
неензимното гликиране, но също така има
и автоимунна компонента [4]. Диабетната
ретинопатия е микроангиопатия, причинена от хроничната хипергликемия. Вътреклетъчното натрупване на сорбитол,
оксидативният стрес и свръхактивацията
на протеинкиназа С водят до небратими
увреди на клетките. Специфичните промени в капилярите на ретината включват
загубата на перицити и задебеляване на
базалната им мембрана [5]. Тези изменения благоприятстват капилярната оклузия и нарушената ретинална перфузия.
Предишно проучване с помощта на корнеална конфокална микроскопия доказва
увеличен брой на клетки тип Langerhans
при диабетици и по-специално в ранните стадии на увреждане на роговичните
нерви [8]. Нашите данни доказват също
наличието на възпалителни клетки в част
от очите. Друго проучване с помощта на
конфокална микроскопия демонстрира
значима редукция в клончетата на суббазалния нервен плексус и промени в
дължината и тортуозитета на нервните
влакна. Базирайки се на тези наблюдения авторите доказват корелация между
тежестта на диабетната ретинопатия и
роговичната невропатия [9].

Midena и съавтори през 2006 г доказват структурни нарушения на ниво
строма, включително стромалните роговични нерви- задебеляване базалната
ламина на Швановите клетки и аксонална дегенерация [11]. При качествения
анализ на изображенията на стромата
ние също визуализираме хиперрефлективни структури, вероятно патологично
регенерирали стромални нерви, както и
микроточки с различен размер и форма.
В нашето изследване доказваме незначително намаляване броя на ендотелните
клетки, наличие на депозити и известна
степен на полимегатизъм и плеоморфизъм. Тази ендотелиопатия повишава риск
от ендотелна декомпенсация и булозна
кератопатия след катарактална хирургия
при пациентите с диабет и би затруднила менажирането на пролиферативната
диабетна ретинопатия при евентуалното
й развитие. Други изследвания съобщават за подобни микроструктурни промени на база на спекуларна микроскопия
[8, 10]. Установената понижена плътност
на клетките от роговичния базален епител вероятно е резултат на комбинация
от различни механизми, включващи понижена инервация от увредения суббазален нервен плексус и алтерации на
базалната мембрана. При изследването
на лимбалната област в повече от половината очи на пациентите с диабет ние
установяваме по-висока рефлективност
на съединителната тъкан в сравнение с
контролите, наблюдават се и ярки хиперрефлективни клетки с вероятен възпалителен произход. Досега в литературата
няма убедителни данни, които да доказват корелация на тези депозити с диабета или продължителността му. Ние смятаме, че възпалителните клетки, открити
в тази област, са част от патогенетичната
каскада на синдрома на слъзна дисфункция при диабетици.
Изводи: Забавената проява и съответно лечението на очните увреждания в
следствие диабет са интердисциплинарен проблем. Понастоящем има два основни момента в профилактиката на тези
изменения– на първо място това е интензивния контрол на диабета, съпроводен
от стриктен контрол на кръвното налягане и липидния статус. На второ място
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са методите за ранно, по възможност
преклинично, откриване на диабетните
очни усложнения, както в задния, така и
в предния очен сегмент [12, 3].
Лазер сканиращата конфокална
микроскопия позволява неинвазивно и
повторяемо изследване на живо на микроструктурните изменения на очната
повърхност при пациенти с диабет. Структурните промени, установени с тази методика, създават предпоставки за бъдещи
по-задълбочени наблюдения на синдрома
на слъзна дисфункция, често срещан при
пациенти с диабет. Лазерната конфокална микроскопия на живо има потенциал
да се използва за преклинично диагностициране на начални периферни полиневропатични изменения при диабетици.
Методиката има място и при проследване
на хистопатологичните изменения в прогресията на увреждането на роговичните
нервни влакна при диабетната кератопатия, както и при наблюдение на ефектите от различни схеми на лечение. Следващите фази на настоящото прочуване
биха могли да допринесат за по-доброто
разбиране на патогенезата и хода на диабетните микроструктурни увреди не само
на окото, но и на целия организъм.
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Въведение: Хроничната артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК)
спада към артериалните стенотично-обтурационни заболявания (АСОЗ), които
могат да се проявят на множество места
в артериалната система. В зависимост от
локализацията на артериалните обструкции и стенози освен ХАНК се различават
отделните заболявания – Хронична исхемична болест на сърцето (ХИБС) и миокарден инфаркт, хронична артериална
мозъчна инсуфициенция (ХАМИ) и исхемичен мозъчен инсулт, исхемична ентеропатия и мезентериален инфаркт, бъбречна исхемия с реновазална хипертония и
бъбречен инфаркт [4, 5, 7, 33, 38, 40, 55].
Кардиоваскуларни рискови фактори:
След Фремингамската студия се
наложи понятието “рискови фактори” за
възникването на атеросклерозата. Касае се за възможни болестотворни нокси
вследствие на отклонения от здравните

норми на отделния индивид и дялове от
популацията, заболявания, напреднала
възраст и генетични фактори [5, 7].
Тютюнопушенето е рисков фактор
№1 за възникването на периферната атеросклероза. Петгодишната инцидентност
за възникването на атеросклероза при
първоначално здрави мъже сред непушачите е 6%, а сред пушачите – 18%(44). Патогенната роля на тютюнопушенето е поизявена при ХАНК, отколкото при ХИБС.
Епидемиологичните студии доказват, че
при пушачите ХАНК настъпва с около 10
години по-рано, отколкото при непушачите [5, 65]. Тютюнопушенето покачва риска
от АСОЗ и при двата пола. Тежестта на
ХАНК нараства с количеството изпушени
цигари[24]. Трайното спиране на тютюнопушенето корелира с бърз спад на инцидентността на ХАНК. При спрелите да пушат (т. нар. експушачи) инцидентността
на ХАНК след една година се изравнява
с тази при непушачите [45]. Възможните
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патогенетични механизми за възникването на атеросклероза при дълготрайното
инхалиране на тютюнев дим са следните: оксидативни увреждания на ендотела
чрез липидна пероксидация и образуване
на свободни кислородни радикали [71];
повишена ендотелна контракция от повишеното отделяне на катехоламини при
тютюнопушене [46]; нарушена обмяна на
кислорода между кръвта и артериалната стена при повишена концентрация на
CO-Hb в кръвта [64]; нарушен клетъчен
липиден обмен [32]; повишена адхезия
на тромбоцитите върху ендотела и повишена пролиферация на гладкомускулните клетки [13]; активиране на плазмения
коагулабилитет [47]; вторична полиглобулия вследствие на хроничните белодробни увреждания при пушачите [64];
намален синтез на NO [34]; имунопатогенетични реакции; повишена секреция на
TNF-alpha [9].
Захарен диабет-Диабетиците развиват пет пъти по-често атеросклероза
отколкото недиабетиците. При продължителност на диабета по-малко от 10 години
инцидентността на ХАНК е около 40-45%,
а при повече от 10 години е около 60-65%.
Спорно е дали диабетната макроангиопатия е отделна нозологична единица [5].
Възможните патогенетични фактори за
развитието на атеросклероза при захарен
диабет са: авансирали крайни продукти
на гликолизата (advanced glycosilated endproducts AGE) получени при хипергликемия [36], които чрез рецептори реагират с
макрофагите, като се освобождават множество цитокини с пролиферативна и митотична активност - съдовият ендотелен
растежен фактор-бета (vascular endothelial growth factor – β, VEGF-β) предизвикващ повишен капилярен пермеабилитет и
неоваскуларизация; проинфламаторният
туморен некрозен фактор – алфа (tumor
necrosis factor – α, TNF-α); ангиотензин-II,
предизвикващ повишената пролиферация и миграция на гладкомускулни клетки;
ендотелин I, предизвикващ повишен вазоспазъм; хиперинсулинемия и инсулинова резистентност, които са съотговорни
за повишената пролиферация на гладкомускулни клетки и нарушенията в липидната обмяна [70]; хиперкоагулабилитет с
повишена концентрация на PAI-1 (инхи62

битора на плазминогеновия активатор)
и повишена тромбоцитна агрегация [42];
допълнителни васкуларни рискови фактори, отчасти свързани със захарния диабет
(дислипидемия и артериална хипертония)
[17].През последните десетилетия се доказва, че инсулиновата резистентност
играе ключова роля при т.нар. метаболитен синдром, който се характеризира
като съчетание на затлъстяване, неинсулинозависим захарен диабет, хиперинсулинемия, хиперлипидемия, хипертония,
хиперурикемия и кардиоваскуларни заболявания [49]. Сутрешната хиперинсулинемия на гладно би могла да се смята за независим рисков фактор при миокардната
исхемия. При животински експерименти
се доказва, че инсулинът стимулира атерогенезата. Повишените концентрации
инсулин предизвикват натрупване на различни липиди в съдовата стена и пролиферация на гладкомускулни клетки в нея.
Инсулинът стимулира холестеролния синтез и по-специално синтеза на липопротеини с много ниска плътност (VLDL), също
така повишава броя на LDL-рецепторите
и по този начин води до натрупване на холестерол в клетките. Освен това високите
концентрации инсулин потискат обратната резорбция на натрий в дисталните бъбречни тубули и по този начин предизвикват артериална хипертония [69].
Хипер- и дислипидемия - повишените стойности на общия холестерол,
LDL-холестерола и триглицеридите, респ.
отчетливо намалените стойности на HDLхолестерола корелират тясно с възникването на атеросклероза [5, 7, 40, 44, 55].
Общ холестерол - около 50% от
хората над 40 годишна възраст имат повишени стойности на общия холестерол.
Причините за това са предимно нарушенията в храненето, генетичната предиспозиция, ендокринни нарушения, захарен диабет, бъбречни заболявания,
чернодробни заболявания, дългосрочно
лечение с бета-блокери, диуретици и циклоспорин. Тютюнопушенето засилва атерогенния ефект на хиперхолестеролемията. LDL-холестеролът се транспортира
предимно с LDL. Съществува правопропорционална линеарна зависимост между нивото на LDL-холестерола и риска от
атеросклероза. HDL-холестерол-Ниският
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HDL-холестерол е самостоятелен рисков
фактор за възникването на атеросклероза. Антиатерогенното действие на HDLхолестерола се обяснява чрез обратния
транспорт на холестерола от периферните клетки към черния дроб и чрез потискането на оксидацията на LDL-холестерола.
Лицата с високи концентрации на HDLхолестерол имат по-голяма продължителност на живота и по-ниска инцидентност на миокарден инфаркт. Счита се че
макрофагите имат централна роля при
атерогенезата. При нарушено равновесие
между притока и евакуирането на холестерола, те реагират с повишена секреция
на различни продукти, които предизвикват
атеросклеротични пролиферативни процеси. Натрупването на излишен холестерол в макрофагите може да се дължи
на две причини [56]: Дисрегулация на холестероловия биосинтез вследствие на
дефектни LDL-рецептори в периферните
клетки. Макрофагите разпознават “състарените” LDL в кръвта и ги поемат чрез т.
нар. Scavenger-рецептори; Дисрегулация
на холестероловия прием при повишено съдържание на животински мазнини в
храната, които само частично могат да се
метаболизират в черния дроб. Намаленият липиден клирънс води до образуването
на атерогенни липиди, които макрофагите
разпознават чрез scavenger-рецепторите
и ги поемат, като при нарушаване на липидния им баланс, те освобождават атерогенни секреторни продукти. Макрофагите притежават два метаболитни начина
за освобождаване от холестерола: зависимо от HDL-рецептора секретиране на
холестерол (HDL-зависим метаболитен
път); директно освобождаване на холестеролови фосфолипидни комплекси
(HDL-независим метаболитен път).
При повишен приток на холестерол към
макрофагите ,клетъчният отговор се състои в следните механизми: естерифициране на свободния холестерол; отлагане
на холестеролови естери под формата на
цитоплазмени липидни капки; освобождаване на холестерола чрез HDL-зависимия
и HDL-независимия метаболитен път. Когато значително се наруши клетъчният
баланс на холестерола в макрофагите,
се стига до индукция на атерогенни секреторни продукти (ензими, протеини,

растежни фактори и простагландини),
които предизвикват атеросклеротичните
пролиферативни процеси. Секретирането на атерогенните продукти се влияе
качествено и количествено от това, дали
макрофагите са алтерирани допълнително от възпалителни процеси в организма [56]. Важна роля в патогенезата на
атеросклерозата играят група от рецептори наречени peroxysome proliferator-activated receptors (PPARs) –активиращи се
от липиди клетъчни ген-транскрипторни
фактори, които регулират метаболизма
на липидите и липопротеините, глюкозното равновесие и възпалението. PPARs
се състоят от три подгрупи PPAR alpha,
PPAR beta/delta и PPAR gamma. Установява се че активирането на PPARs alpha и
gamma намалява прогресията на атеросклерозата не само чрез корекция на метаболитните нарушения, но и чрез директен
ефект върху съдовата стена. Рецепторите
PPAR модулират залавянето на левкоцитите за ендотелните клетки, контролират
възпалителния отговор и липидната хомеостаза на моноцитите/ макрофагите и
регулират синтеза на инфламаторни цитокини от гладкомускулните клетки. Рецепторите PPAR са атрактивни терапевтични мишени за развитието на медикаменти (ген-селективни PPAR-рецепторни
модулатори), които ще могат да бъдат
използвани при лечението на хронични възпалителни заболявания, каквото е
атеросклерозата [15]. Липопротеин(а) =
Lp(a)-въпреки че концентрациите на Lp(a)
при човека са предимно генетично детерминирани, редица нарушения могат да
повлияят синтеза и разграждането му. Повишените концентрации на Lp(a) са потенциращ рисков фактор, както при начална
така и при напреднала артериосклероза.
Поради наличната структурна хомоложност и прилика с плазминогеновия активатор и липопротеините, Lp(a) вероятно е
свързващ елемент между атерогенезата и
тромбогенезата. Химически на Lp(a) много
прилича на плазминогеновия активатор и
се конкурира с него, без да активира превръщането на плазминогена в плазмин,
с което стимулира атеротромбогенезата
по механизми, които са само частично
известни. Същевременно Lp(a) има регенеративни и антинеопластични свойства,
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които “балансират” атеротромбогенния му
ефект. Концентрациите на Lp(a) за сега не
могат да се повлияват терапевтично [31].
Триглицериди-концентрациите им е в
тясно реципрочно съотношение спрямо
общия холестерин и HDL-холестерина,
също така спрямо стойностите на глюкозата. Резултатите от Physical Health Study
показват тясна зависимост между повишените концентрации на триглицеридите
и инцидентността на периферната атеросклероза. Съществуват взаимовръзки между липидите и хемостазните механизми засягащи атеросклеротичните,
вазомоторните и тромботичните компоненти на АСОЗ. Доказват се зависимости
между липидите от една страна и нивата
на фибриногена, плазминогеновия активатор-1 и активирания фактор VII от друга. LDL имат тромбогенно въздействие,
докато HDL предпазват от тромбоза. Lp(a)
вероятно повлиява артериосклеротичните процеси като се свързва с фибрина и
така подтиска фибриновото активиране
на плазминогена. Тъканният факторен
комплекс отключва коагулационните механизми чрез активиране на фактор X и
фактор IX, което води при наличието на
калций до образуване на тромбин.
Артериална хипертония - Фремингамската студия доказва еднозначно
епидемиологичната зависимост между
хипертония и ХАНК. Хипертонията увеличава 2,5 пъти риска от АСОЗ при мъжете
и 3,9 пъти - при жените. Тези зависимости
се откриват също в Базелската и Единбургската студии (68, 30, 28). Артериалната хипертония има превалентност около
20% сред възрастното население и се
среща по-често при мъжете. Освен първичната или есенциалната хипертония
(95% от пациентите), при 5% се очакват
вторични форми, най-често с реновазална генеза в следствие на атеросклеротични промени. Атеросклерозата от една
страна е следствие на хипертонията, от
друга страна е нейн съпричинител. Порядко (предимно при млади жени) стенозите на бъбречните артерии са следствие на фибромускулна дисплазия [5,
7, 8]. Хипертонията, поради повишеното
централно перфузионно налягане, може
да забави проявата на началните симптоми при ХАНК. Понякога симптомите на
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claudicatio intermittens се проявяват едва
след като хипертонията бъде открита и
лекувана [51, 19, 65].
Нарушения на хемостазата-наднормената концентрация на фибриногена се
приема за независим рисков фактор при
атеротромбозните заболявания. Завишена плазмена концентрация на плазмения
фибриноген се отчита прогресивно с напредването на възрастта, при наднормено
тегло, при жени в менопауза, при инфекции, при вземане на орални контрацептиви, при генетично детерминирани лица и
при наличие на рискови фактори – тютюнопушене, затлъстяване, захарен диабет
и най-често при настъпване на нестабилна ангина пекторис, миокарден инфаркт и
внезапна сърдечна смърт [5, 38, 18]. Нови
проучвания показват че генетичният полиморфизъм на фибриногена оказва заедно с концентрацията на циркулиращия в
плазмата фибриноген въздействие върху
предразположението към и тежестта на
атеротромбозните заболявания. Относно
генетичния алел beta-fibrinogen-455A се
доказва, че той е самостоятелен генетичен рисков фактор за възникването и прогресирането на атеросклерозата [37,22].
Предиктивната стойност на кръвосъсирващия фактор VII за възникването на атерогенни заболявания се доказва трудно.
Асоциациите му с други рискови фактори
или атеротромбозни състояния са подобни на тези при фибриногена. Увеличена е
активността на фактор VII също при жени
в менопауза или след овариектомия, при
периоди на увеличаващи се инциденти
на миокардни инфаркти [5, 28]. Факторът
на von Willebrandt участва в процесите на
тромбоцитна адхезия върху увредения
ендотел, а с това и в инициирането на
атеросклеротичния процес. Откриват се
тесни връзки между концентрацията на v.
Willebrandt-фактора и коронарната заболеваемост [52]. Маркерите за тромбинова активност – фибринопептид-А (Fp-A)
и протромбиновите фрагменти (F1+2) са
увеличени по време на пристъпи от ангина пекторис или след настъпил миокарден
инфаркт. Тяхната роля като съпричинители на острите коронарни инциденти се
проучва [5, 39]. Важна е ролята на фибринолитичната система при пораждането
и прогресирането на атеросклеротичните
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заболявания. Установяват се зависимости между намаления фибринолитичен
потенциал и по-специално повишената
концентрация на инхибитора на плазминогеновия активатор (PAI-1) и тежестта на
коронарната склероза [39].
Хиперхомоцистеинемия - тя се наблюдава при 6% от хората в популацията,
а при пациентите с ХАНК честотата и е
от 30% до 60%. Хиперхомоцистеинемията се среща при генетично обусловени
нарушения на обмяната на метионина.
Хетерозиготната хиперхомоцистеинемия
е независим рисков фактор за ХАНК,
също така за тромбози в артериалната
и венозната система. Хомозиготната хиперхомоцистеинемия се проявява преди
30-годишна възраст и често пъти води
до ранен летален край [12]. Придобита
хиперхомоцистеинемия се среща при
дефицит на Vit B12, фолиева киселина
и Vit B6 предимно в рамките на хронична бъбречна недостатъчност, хронична
лимфолевкоза, псориазис и недоимъчно
хранене. Възможните механизми на атерогенезата при хиперхомоцистеинемия
са: индукция на ендотелна увреда с последваща фиброза на интимата и медията [23]; стимулиране на медиираната от
гладкомускулните клетки автооксидация
на LDL-холестерина [26]; тромбогенно
действие чрез повишена тромбоцитна
адхезия и потискане на тромбопротективните свойства на ендотелните клетки [61].
Хронични инфекции-при хронични
инфекции на дихателните пътища с продължителност над 3 месеца рискът за
възникване на атеросклероза се повишава с около 35%, а при наличие на ИБС
рискът от внезапна сърдечна смърт нараства с около 50%. Хроничните инфекции,
особено тези на дихателните пътища се
отчитат като самостоятелен рисков фактор за ХАНК, ИБС и миокарден инфаркт
[5, 35, 65].
Генни полиморфизми-касае се за генетични фактори като възможни съпричинители на атеросклерозата. Болшинството от тях повишават риска от възникване
на атеросклероза, като въздействат върху
патогенността на класическите рискови
фактори - диабет, хипертония и хиперлипидемия. Мутанти на аполипопротеините
(апо-Е4) с превалентност 1%– 2% са свър-

зани с повишен риск от фамилна хиперлипидемия тип III. Мъжете с апо-Е4 имат 3
пъти по-висок риск от коронарни сърдечни заболявания и 30 пъти по-висок риск
от болестта на Alzheimer [43]. Отделни
генетични алели на полиморфните трансферни протеини за холестериновия естер
водят до повишени стойности но холестерина, също така намаляват действието
на статините [57]. Действието на никотина, най-важният рисков фактор за АСОЗ,
според новите схващания е значително
зависим от генетични фактори: около 3%
от европейското население са носители
на нулев ген за gluthation-S-transferase
mu1 (GSTM1), ензим който е отговорен за
разграждането на токсичните продукти,
натрупани в следствие на тютюнопушене. Значението на този дефектен алел за
риска от атеросклероза при пушачите се
изследва понастоящем. При група с коронарографски доказана коронарна склероза честотата на нулевия ген за GSTM1
е 57% [67]. Възникването на артериални
тромби е важен компонент при възникването и прогресирането на АСОЗ. Генните
мутации на фактор V (Leiden) или на протромбина, двата най-важни наследствени
маркера за тромбофилия, не са свързани
с повишен риск за АСОЗ. Генетични компоненти определят обаче до 50% концентрациите на фибриногена, на фактор VII и
на PAI-1. Точното значение на вродените
или придобитите форми на тромбофилия за възникването на атеросклероза се
проучва [21]. Открити са променени гени
в надбъбреците, които увеличават наднормено продукцията на алдостерон в
стресови ситуации, което води до хипертония още в детска възраст. Без подходящо лечение засегнатите умират често от
апоплексия на възраст между 20 и 30 години (2). Повишен интерес събужда фармакогенетиката, която изследва въздействието на генетичните фактори върху медикаментозното лечение. Действията на
АСЕ-инхибиторите, бетаблокерите [48],
статините [58], кумарините [53, 41] и много други медикаменти значително зависят
от различни генни фактори. В бъдеще ще
има възможност с помощта на обикновени генни анализи да се улесни оптималният избор и дозировката на различните
медикаменти. Това обещава по-бърз оп65
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тимален терапевтичен резултат, по-малко
странични действия и по-малко разходи
за здравеопазване [14].
Други рискови фактори-Напреднала възраст-превалентността на атеросклерозата се увеличава с възрастта,
когато се увеличава и влиянието на други
рискови фактори. Възрастта е независим
прогностичен параметър свързан с тежестта на заболяването. Инцидентността
на големите ампутации при ХАНК нараства 5-6-кратно след 80-годишна възраст
[6, 65]. Напредналата възраст е важен
рисков фактор за разитието на атеросклерозата и нейните тромбоемболични
усложнения. Комплексната система за
възстановяване на ендотела и съдовата стена (complex vascular repair system)
включва клетки на съдовата стена и клетки произхожащи от костния мозък, които
подържат равновесието и интегритета на
съдовия ендотел. Възрастово обусловеният спад на произхождащите от костния
мозък съдово прогениторни клетки (vascular progenitor cells) водят до нарушения
в системата за възстановяване на съдовата стена (vascular repair system), които
от своя страна отключват атеросклеротичните възпалителни процеси и техните тромбоемболични усложнения [20].
Ранните лезии на съдовата стена (преатероми) са реверзибилни. Напредналите атеросклеротични промени могат да
бъдат стабилизирани и болестният процес да бъде спрян чрез подходящи антиатеросклеротични мерки. Познаването
на колагенния състав, протеоглюканите,
екстрацелуларните металопротеази и
хистоархитектониката на атеросклеротичните плаки отваря нови перспективи за проследяването на регресията на
атеросклеротичния процес [25]. Пол. При
мъжете атеросклерозата настъпва 10-15
години по-рано отколкото при жените.
С нарастващото използване на контрацептивни средства и тютюнопушене при
жените, рискът от ИБС и ХАНК нараства
значително, особено след климактериума. Също така страданието тромбоангиитис облитеранс, доскоро “привилегия”
изключително на мъжкия пол, вече засяга
и жени в 10-12% от случаите [54]. Прилагането на фитоестрогени като хранителна
добавка има протективен ефект и нама66

лява риска от артериосклероза при постменопаузални жени [66]. Отрицателни емоционални стресове и личностен
тип “D”. При потискане на отрицателните
емоции, при блокиране на самочуствието
и личностните прояви, при социално отчуждаване рискът от внезапна сърдечна
смърт при болните с ИБС нараства сигнификантно [27]. Предполага се че положителните емоции – спокойствието,
хуморът, смехът и радостта имат профилактично действие срещу проявите на
атеросклероза и пораждат положителни
лечебни реакции в организма [59, 61, 11].
Затлъстяването като нозологична единица е значим и независим кардио-васкуларен рисков фактор, който може да причини проявата или да отключи и засили
въздействието на други рискови фактори
като артериална хипертония, захарен диабет тип II, хиперинсулинемия, хипер- и
дислипидемия. Мастната тъкан има ендокринна активност, която играе роля при
свързаните със затлъстяването здравни
усложнения и заболявания. Синтезираните и секретирани от мастната тъкан
цитокини (TNF-alpa, IL-6, Il-8) са свързани
с развитието на инсулинова резистентност и атеросклероза. Всички елементи
на ренин-ангиотензиновата система се
синтезират от адипозната мастна тъкан,
което има важно отношение към хипертонията. Синтезът и секретирането на
PAI-1 от адипоцитите може да доведе до
повишена тромбогенеза. Ендокринно активни са предимно висцералните мастни
депа, коети би обяснило тясната зависимост между мастното натрупване именно в тези депа и здравните усложнения
при затлъстяването [50]. Обездвижване. Лицата с много намалена физическа
активност умират два пъти по-често от
ИБС, отколкото лицата които провеждат
редовно телесно обременяване. Умерената физическа активност е важен протективен фактор срещу атеросклерозата
и нейните клинични прояви [16, 10].
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