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Скъпи колеги, уважаеми съмишленици,

В ръцете си държите новия брой на списание 
„Превантивна медицина”. Предлагаме Ви разнообра-
зие от статии, някои от областта на общественото 
здраве, а други представляват интерес за тесни спе-
циалисти. Основно внимание насочваме към  новопо-
явилото 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 нещастни-
ци, религиозните фанатици, пренесоха личната си омраза към прогреса в люлката на 
демокрацията. Омраза не само към друговереца и инакомислещия, а към многообра-
зието в бита, в културата и мисленето. Към всичко, което отделя съвремието и све-
та, 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 обще-
ство 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 ме-
дицина, 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 профилакти-
ка 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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Резюме: Вирусът Зика, причинител на леко протичащо ендемично заболяване в ек-
ваториалните 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 Sofi a

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 infl uence 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

ВИРУСЪТ ЗИКА – 
НОВАТА СВЕТОВНА ЗАПЛАХА

Галев А. - НПЦВЕХ-ВМА

Въведение: На 02.02.2016г Светов-
ната здравна организация обяви вируса 
Зика за световна  здравна заплаха [25]. В 
периода от 2007г до 2016г той излезе от ес-
тествения си ареал на разпространение в 
тропическите региони на Африка и Азия и 
през Микронезия [11,12] се настани стабил-
но в Южна и Централна Америка [3,4,10]. В 
момента 33 държави в Латинска Америка и 
Карибския басейн докладват за автохтон-
но (местно) разпространение на вируса 
[3,18] (Таблица 1). В Европа всички реги-
стрирани случаи са свързани с пътуване 
до райони с автохтонно разпространение 
на вируса. Засегнатите държави са Вели-
кобритания, 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. Кли-
ничната картина включва повишена тем-
пература, артралгия, макулопапуларен 
обрив и конюнктивит. По-рядко се срещат 
миалгия и главоболие. Симптомите про-
дължават 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 плацента-
та в плода и може да причини малфор-
мации. Синдром на Гилиан-Баре е реги-
стриран при лица след инфекция с виру-
са[5]. През септември 2015г се появяват 
първите съобщения за увеличаване на 
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броя на бебетата, родени с микроцефа-
лия в Североизточна Бразилия. В същия 
регион в началото на същата година е 
регистрирано епидемично разпростране-
ние на вируса Зика [2]. Вирусната РНК е 
доказана в амниотичната течност на две 
бременни жени, при които на контролен 
преглед за проследяване на бременност-
та 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 под-
сказва, че те са се заразили по време на 
бременността. Генетичният анализ на ви-
руса от четирите проби показва, че те са 
идентични със щама, циркулиращ в Бра-
зилия [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 интелектуал-
ното развитие до тежка двигателна и ког-
нитивна недостатъчност. Освен на вроде-
ни инфекции тя се дължи на хромозомни 
аномалии, консумация на алкохол, дрога 
или излагане на токсини по време на бре-
менността, преждевременно срастване 
на черепните кости и някои метаболитни 
разстройства.

След установяване на нарастване 
честотата на новородени с микроцефалия 

през втората половина на 2015г Минис-
терството на здравеопазването на Брази-
лия организира експертна група. Тя раз-
следва 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 микроцефа-
лия и един с цитомегаловирусна инфек-
ция. От останалите случаи 26 жени (74%) 
съобщават за обрив през първия или вто-
рия гестационен триместър. Всички жени 
са жители или са пребивавали в райони 
с циркулираща Зика инфекция по време 
на бременността. Двадесет и пет бебе-
та имат тежка микроцефалия – над 3 SD 
под средния за гестационната възраст. 
Компютърната томография и трансфон-
танелен ултразвук показват разпростра-
нени мозъчни калцификати в перивен-
трикуларните, паренхимните и таламич-
ните зони и в базалните ганглии. В една 
трета от случаите то е свързано с данни 
за клетъчни миграционни аномалии – ли-
сенцефалия, пахигирия. Разширяване на 
вентрикулите, съчетано с кортикална и 
субкортикална атрофия е честа находка. 
В 11% от случаите се наблюдава ексце-
сивно 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 

,
. 

16.01.2016  

Таблица 1. Раз-
пространение на виру-
са Зика
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(вродени контрактури), подсказващи за 
включване на централната и перифер-
ната нервна система. Всички бебета са 
тествани и са отрицателни за сифилис, 
токсоплазмоза, рубеола, цитомегалови-
рус и херпес симплекс [24]. Ограничения-
та 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 нараства-
не 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 ано-
малии 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 новороде-
ните или техните майки, анамнестични 
данни за прекарано температурно забо-
ляване с неспецифичен обрив по време 
на бременноста се използва като крите-
рий и може да е причина за некоректното 
им отнасяне към вируса Зика. В проучва-
нето не са взети предвид някои характе-
ристики на вътреутробна инфекция [17] 
като хепатоспленомегалия, обриви или 
хориоретинит или други симптоми, съ-
общавани при случаи с предполагаема 
връзка с вируса Зика, като загуба на слух, 
светли макули или затруднено преглъ-
щане. Непосредствената връзка между 
заразяване с вируса Зика и микроцефа-
лията и възможните други отклонения и 
малформации при новородени тепърва 
следва да се потвърди.  Засега може да 
се твърди, че има данни за такава взаи-
мовръзка, което е достатъчно да се пре-
поръча прилагането на определени пред-
пазни 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 – ви-
руси, причиняващи зоонози и пренасяни 
чрез комари. Етиологичната диагноза се 
поставя чрез полимеразно-верижна ре-
акция (ПВР)  или реакция неутрализа-
ция. Налице е кръстосана реакция към 
другите арбовируси – търси се наличие 
на четирикратно надвишаване на титъ-
ра на антителата към Зика в сравнение 
с титъра на антителата към Денга. За из-
следване се взема кръв от заболелия до 
4-тия ден от появата на симптомите. Из-
следване за наличие на инфекция Зика 
чрез ПВР се извършва в Националния 
център по заразни и паразитни болести, 
референтна лаборатория по вектор-пре-
носими заболявания. Няма специфично 
лечение. Няма разработена ваксина. Не 
се препоръчват неспецифични проти-
вовъзпалителни средства (аспирин) до 
отхвърляне на арбовирусна инфекция 
– повишен риск от кръвоизливи. Заболя-
ването е зооноза, характерна за горис-
ти, тропически райони. Резервоарът на 
инфекцията е неизвестен, най-вероятно 
маймуни. Пренася се чрез вектори – ко-
мари от рода Аеdes.  Комарите се зара-
зяват при хранене от виремичен индивид 
и предават заразата на следващия уха-
пан. Комарите живеят в близост с човека 
и хапят основно през деня. При заразя-
ване 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 кърме-
нето 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 за-
боляване има кратък период на виремия 
е може да се осъществи трансмисия чрез 
кръвопреливане. Налице е риск от внася-
не на заразата на територията на страна-
та по два начина. Първият е чрез турист 
или чужденец, посетил страна с местно 
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разпространение на вируса и ухапан от 
заразен комар. Вторият е чрез внос на ин-
фектирани 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 мал-
ко вероятен, е възможен.

Бременност и вирус Зика: Раз-
познаването на инфекциозно заболяване 
е задължение на личния лекар.  Заразя-
ване с вируса Зика може да се подозира 
при пациент с висока температура, обрив, 
артралгия или конюнктивит, който е посе-
щавал 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 автохтон-
но 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 реги-
оналните здравни инспекции с цел улес-
няване на диагнозата и ограничаване на 
риска за местно разпространение на ви-
руса. Заболяването при бременни жени 
не протича по различна клинична карти-
на. Няма данни те да са по-чувствителни 
на вируса или при тях заболяването да 
протича по-тежко. Макар да има потвър-
дени случаи на бебета с микроцефалия, 
които са заразени с вируса, пряката взаи-
мовръзка между вируса и вродените мал-
формации у новородените не е ясно и ка-
тегорично потвърдена. Бременните жени 
във всеки стадий на бременността би 
трябвало да отложат планирано пътува-
не 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 практики-
те за избягване на контакт и ухапване от 
комари по време на престоя си. Изслед-
вания за потвърждаване на инфекция  с 
вируса трябва да се имат предвид при 
бременни, които са пътували в ендемич-
ни региони и имат един или два симптома 
на заболяването, развили се в рамките 
на две седмици от престоя им в страна-
та, а също така бременни, пътували в 

ендемичен район, при които ултразвуко-
во изследване показва микроцефалия на 
плода или интракраниални калцифика-
ти. Могат да се приложат амниоцентеза 
или ултразвуково изследване на плода. 
Амниоцентезата е относително безопас-
на процедура, но рисковете и ползите от 
конкретната процедура трябва да обсъ-
дят за всеки конкретен случай. Времето 
на извършване на амниоцентеза зависи 
от състоянието на пациентката. Процеду-
рата не се препоръчва преди навършва-
не на 15-тата гестационна седмица. Ул-
тразвуково изследване се прави рутинно 
между 18-20-та гестационна седмица. 
Няма данни за вредно или нежелано пов-
лияване на майката или плода от страна 
на ултразвуковото изследване. Задължи-
телна е консултация със АГ специалисти 
и педиатри за уточняване на поведението 
до края на бременността, начина на из-
раждане на плода и необходимостта от 
интензивни грижи за новороденото [3,19].

Вектори на вируса: Комари-
те 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-спе-
циално Аеdes aegypti и Aedes albopictus, 
като втория е с по-нисък потенциал като 
вектор.  Всички тези вируси не циркули-
рат на територията на страната, макар 
че проучвания на сентинелни животни в 
страната показват сероконверсия на ан-
титела срещу треска чикунгуня, основно 
в Югоизточна България. Комарите Аеdes 
aegypti не се срещат в страната, но през 
последните няколко години Aedes albop-
ictus 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 мал-
ки естествени или изкуствени водоеми. 
Аеdes aegypti е с произход от Африка, 
като е разпространен в страните с тро-
пически и субтропически климат [1]. През 
последните години е навлязъл и в част 
от умерените температурни зони. Клима-
тът 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 потен-
циал като вектор, като освен споменати-
те заболявания е разпространител и на 
редица други трасмисивни инфекции. Ae-
des albopictus е с произход от Азия, като 
е разпространен в страни с тропически и 
субтропически климат. Разпрострянява 
се и в умерените климатични зони. По-
адаптиран от Аеdes aegypti да преживява 
при по-ниски температури. Разпростра-
нява се по търговските наземни, въздуш-
ни 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. Кома-
рите, пренасящи вируса Зика предпочи-
тат малки, закътани водоеми с естествен 
или изкуствен произход. Любимите места 
на отдих и размножаване на комарите са 
сенчести, влажни места с постоянна тем-
пература и липса на въздушни течения. 
Наличието на водоеми в подобни мест-
ности повишава риска от развитие и раз-
пространение 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 дей-
ност – контейнери за боклук, изхвърлени 
използвани консервени кутии, буркани, 
бутилки, стари автомобилни гуми, из-
хвърлени домакински пособия – легени, 
чаши, счупени домакински уреди – паса-
тори, бъркалки

3) Контейнери – съдове за съхра-
нение на вода, чинии за саксии, панички 
за вода на домашни любимци, играчки, 
кофи, септични ями

4) Сградни елементи – оградни 
стълбове, тухли, неравни подове и покри-
ви, 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 проти-
воепидемичните мерки. Те се разделят 
на две групи – лични предпазни мерки и 
борба с векторите. Борбата с векторите 
е постоянно протичащ комплексен про-
цес, който включва санитарно-инженер-
ни мероприятия, мелиоративни мерки, 
екстериорен и интериорен дизайн на 
жилищните и работните помещения, из-
ползване на различни химически и био-
логични средства за борба с вредителите 
в различни стадии от жизнения им цикъл. 
Част от тези мероприятия са задължение 
на държавата и нейните структури, но ре-
дица дейности не могат да бъдат изпъл-
нени без активното участие на отделния 
индивид. Основната задача на личните 
предпазни мерки е ограничаване на кон-
такта 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, вклю-
чително указаните периоди за повторни 
апликации. Репеленти не се полагат на 
кожа, покрита от дрехи. Ако се използ-
ват 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 обли-
ча в дрехи, покриващи ръцете и краката 
му. Ако се използва количка тя трябва да 
се покрие с противокомарна мрежа. Ре-
пелент не се полага върху ръцете, очите, 
устата не детето или върху порязана или 
наранена кожа. Родителят или настой-
никът полагат репелент върху ръцете си 
и използват тях, за да нанесат репелен-
та върху кожата на детето. Облеклото 
и аксесоарите към него могат да бъдат 
обработени с перметрин или перметрин 
съдържащи продукти. Обработеното об-
лекло издържа и запазва инсектицидните 
си свойства след многократни изпирания. 
Производителите на тези продукти уточ-
няват в листовките към продукта честота-
та на обработка на дрехите. Перметрино-
вите продукти са предназначени за обра-
ботка на дрехи и аксесоари. Те не са съз-
дадени за обработка на кожа и лигавици 
и не е желателно да бъдат нанасяни вър-
ху тях. Задължелно е носене на оцвете-
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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 сезон-
ната активност на комарите, по време 
на сезона или след завършването му. 
Те включват провеждане на образова-
телни кампании относно намаляване и 
елиминиране на обитанията на ларви 
на вектори, провеждане на проучване за 
определяне на гъстотата, разпростране-
нието 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 из-
хвърлят контейнерите, съдържащи вода, 
покриване, модифициране или обработ-
ка на контейнерите, съдържащи вода с 
дълготрайни ларвициди, разработване и 
разпространение на образователни мате-
риали относно векторите и личните пред-
пазни мерки, провеждане на проучване и 
наблюдение относно наличието или лип-
сата на вектори в района, оценяване на 
гъстотата на популацията, определяне на 
разпространението, разработване на де-
тайлни карти на разпространение на век-
торите, оценяване на ефективността на 
дейностите по намаляване на водоемите 
и обработката с ларвициди, провеждане 
на дезинсекционни мероприятия с цел 
намаляване на популациите възраст-
ни комари, като усилията се насочват 
към районите с най-големи популации, 
провеждане на бариерна обработка на 
жилищни сгради с инсектициди в диа-
метър около сто метра около жилищни 
или работни помещения, провеждане на 
повторни обработки за постигане на ос-
татъчна инсектицидни концентрация на 
откритите площи. При наличие на съмни-
телен или потвърден случай на заболява-
не се стартира образователна кампания, 
целяща минимизиране на контактите 
между векторите и съмнителните или по-
твърдени случаи на болестта и се усил-

ва кампанията за ликвидиране на малки, 
локални водоеми, особено тези с изкуст-
вен 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. Призова-
ва се обществеността да използва репе-
ленти, 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 ефек-
тивно 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 седми-
ца да се покрият 90% от цялата терито-
рия. Идентифицирит се и се обработват, 
отстраняват или модифицират всички 
водоеми, които развъждат комари. Спе-
циално внимание се обръща на отпадъч-
ни водоеми, като счупени и изхвърлени 
перални, миялни, хладилници, тоалетни 
чинии. Не трябва да се забравят и да се 
отпушат и обработят улуците на сгради-
те. Мероприятията трябва да комбинират 
дезинсекция на открити площи и водоеми 
с ларвициди и инсектициди с физическо 
унищожаване на източниците.

Оценка и контрол на попула-
циите комари

Процесът на оценка и контрол на 
популациите започва с събиране на дан-
ни относно разпространението и гъстота-
та на популациите комари. Данните тряб-
ва да представят информация не само за 
местоположението, големината и вида на 
водоемите, но и за наличието и гъстота-
та 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 ес-
тествените обитания на комарите и да 
ги привличат. Капаните за яйца са тъм-
ни 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. Про-
верява се дали има снесени яйца. Резул-
татът се определя като процент на поло-
жителни (с положени яйца) капани [6,13] 
Средният брой яйца на капан може да се 
използва за оценка на гъстотата на по-
пулацията възрастни комари, но интер-
претацията зависи от интензивността и 
ефективността на предприетите мерки 
за елиминиране на местообитанията [7]. 
Няма стандартизирано оборудване за 
пробовземане на пупи и ларви. От по-
големи водоеми може да се използват 
пробовземни контейнери или мрежи. От 
по-малки водоеми, като хралупи, улуци 
и др може да се използва гутатор. Най-
често използваният и ефективен капан е 
BG Sentinel Trap [14]. Подходящи са и за 
улавяне на женски комари във всички фи-
зиологични стадии. Ефективността им се 
повишава при използване на примамки. 
Разработени през последните години ка-
пани използват примамки за привличане 
и улавяне на женски комари [16].  В тях 
се използват фунии [8] или лепкави по-
върхности [13], които пречат на комарите 
да избягат. Те са по-евтини и по-прости 
за използване от BG Sentinel Trap. Ня-
кои аспириращи устройства могат да се 
използват за събиране на възрастни ко-
мари. За събиране на проби от местата 
за отдих на комарите се използват ръч-
ни или разположени в раница механич-
ни аспиратори. С тях се осигурява добра 
представа за структурата на популация-
та - 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 100-
200 обекта на квартал. Индикаторите за 
оценка осигуряват информация относно 
гъстотата на популацията и се използват 
за определяне на нивото на риска. По-
казателите 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 от-
рицателен (не съдържа ларви/пупи). Друг 
метод е т.н. мониториране на една ларва, 
при което от всеки контейнер се иденти-
фицира само по една ларва. Изчисляват 
се следните показатели – домови ин-
декс (процент домове с най-малко един 
позитивен контейнер), контейнерен ин-
декс (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. Предотвратя-
ване 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 трансмисия-
та на вируса денга [20]. Мониторирането 
на пупи (на дом, човек, хектар) осигурява 
по-добра оценка на зрялата популация 
комари. Обикновено изисква пробовзе-
мане на голям брой проби от домове и 
водоеми. С тях се определят граничните 
стойности за трансмисия на арбовируси 
за всеки местен вектор за всеки конкре-
тен район. Няма данни за индикаторите 
за пупи за трансмисия на CHIKV и ZIKV, 
но някои модели показват, че са необхо-
дими 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]. Мони-
торирането на женски комари с лепкави 
капани се използва за оценка на риска 
от поддържане на епидемичния процес в 
ендемичните райони. Проучване на епи-
демия от денга в Австралия показва, че 
гъстота от два или повече комара на ка-
пан за седмица се свързва с наличие на 
случаи на денга, докато гъстота от под 1 
комар на капан на седмица се явява без-
опасно ниво [23] С навлизането в прак-
тиката 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 – мини-
мално ниво на инфектираност, максимал-
на оценка на инфектираност и векторен 
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индекс. Засега те не могат да бъдат из-
ползвани за предсказване на епидемии 
от арбовируси, поради ограничените дан-
ни. Mониторирането на вирусното носи-
телство в комарите разчита на доказване 
на вирусни протеини, вирусна РНК или на 
живи вируси. Те трябва да бъдат обра-
ботвани и изследвани по начин, който да 
намали излагането им на условия, които 
биха разрушили вируса. Цитираните ар-
бовируси 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 обра-
ботка на комарите от момента на изваж-
дането им от капаните, съхранението им, 
транспортирането им и работата в лабо-
раторията. Комарите трябва да се транс-
портират 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 про-
веде незабавно след идентифицирането 
на комарите и разделянето им на родове, 
отделените по род и вид проби се замра-
зяват на - 70°С. Поставянето им на ниски 
температури е подходящо за краткосроч-
но съхранение. Комарите се изследват 
на групи по 50 екземпляра и на изследва-
не се поддлагат само женски екземпляри.

Заключение: Болестта Зика е ново-
появяващо се инфекциозно заболяване, 
чието разпространение се дължи на ком-
бинация от различни по природа факто-
ри – генетични, биологични, метеороло-
гични, индустриални и социални. Поради 
характера на съвременната цивилизация 
ефективните противоепидемични меро-
приятия се затрудняват от ежедневната 
дейност и забавяне на разпространение-
то му в близко бъдеще е малко очаквано. 
Климатичните особености и липсата на 
подходящи вектори в България могат да 
повлияят в положителна посока възмож-
ностите за разпространение, но въвежда-
нето му чрез внасяне на причинителя и на 
вектора не могат да се изключат. Възмож-
ната взаимовръзка на вируса с развитие-
то на малформации у плода и засягане 
на двигателните и когнитивни функции 
на мозъка на новородените превръщат 

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 нерегламенти-
рани бунища, събиращи разнообразни 
по характер отпадъци, наличието на не-
довършени сгради, ремонтни площадки, 
дупки по пътищата, затлачени канавки и 
улуци и преди всичко незаинтересова-
ността на обществото и на отделния ин-
дивид към средата в която живее предос-
тавят възможност за векторите да бъде 
внесени и да намерят подходяща среда 
за развитие и разпространение. Борба-
та 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 интег-
рираните схеми за борба с вредителите 
позволяват техните популации да бъдат 
ограничени и да се елиминира и ограничи 
вероятността от възникване на епидемич-
ни взривове от трансмисивни инфекции.  
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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 про-
филактични 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  39-
ти - 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 POLY-
MERASE CHAIN REACTION (PCR) AMONG MILITARY FEMALE PERSONNEL FOR PERIOD 2012 - 2015

Kunchev M.1, I. Gergova2, K. Mekouchinov1, MMA-Sofi a, Bulgaria

1-Laboratory of Virology, 2-Laboratory of Microbiology

Summary: Human papillomavirus (HPV) is one of the most common causes of sexually transmitted dis-
eases. 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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ОТКРИВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧ-
НИ ТИПОВЕ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМНИ ВИРУСИ 
(HPV) ЧРЕЗ ПОЛИМЕРАЗНО ВЕРИЖНА РЕАК-
ЦИЯ (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

Увод: Човешките папиломни виру-
си (HPV) принадлежат към семейство 
Papillomavirus.  Вирусът е сравнително 
малък, без допълнителна обвивка, 55 nm 

в диаметър. Притежава икосаедрална 
структура, съставена от 72 капсомера, 
които съдържат най-малко два капсул-
ни белтъла-L1, L2. Геномът се състои от 
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една молекула двойноверижна циркуляр-
на ДНК, съставена от 7900 базови двойки. 
В резултат на ДНК секвениране са уста-
новени повече от 200 типа човешки папи-
ломни вируси (HPV), а 87 типа са подроб-
но изучени. През 1980 година германски-
ят 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 най-
честа 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 нис ко-степенни 
цервикални клетъчни про мени и/или гени-
тални кондиломи до канце рогенни типове, 
които могат да са причина за развитие на 
рак на шийката на матката [1, 2, 3, 6]. В за-
висимост 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 способ-
на да определи бързо и точно наличието 
и типа човешки папиломен вирус, от кое-
то зависи профилактиката (ваксинация) и 
вида лечение – терапевтично или хирур-
гично[7, 12].

Цел: Нашето проучване има за цел 
да открие и покаже разпределението на 
различните типове HPV, установени при 
профилактични прегледи на  военнослу-
жещи жени, за да бъде определен съот-
ветния алгоритъм на профилактика  или 
лечение. Изследвани бяха 637 клетъч-
ни 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 хо-
могенизираха чрез вортекс и инкубираха 
при температура 65ºС за 5мин. Центро-
фугираха 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 проми-
ващият разтвор (Washing Solution), проби-
те 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 пред-
ставляваше извличане на ДНК от утайка-
та (pellet), като към пробите се прибавяха 
по 100 μl DNA – eluent, след което се ин-
кубираха за 5 мин. на 65ºС и периодично 
се хомогенизираха чрез вортекс. Центро-
фугираха се за 1 мин. при 13 500 об. ДНК 
се съдържаше в полученият супернатант.

Мултиплекс PCR: За детекция и 
типизация на  HPV в клетъчни материа-
ли 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 нис-
корискови (6 и11) и дванадесет високо-
рискови (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 
58, 59,  и 66 ) типа. Реакциите бяха провеж-
дани на PCR термоциклер (Mastercycler® 
personal, Eppendorf,Germany). PCR ра-
ботната смес включваше 15 μl (праймери, 
буфер, Taq полимераза) и 10 μl извлече-
на ДНК от клетъчния материал. Ампли-
фикацията се извършваше при следните 
условия: начална денатурация - 95°С за 5 
минути; следваше 42 цикъла – денатура-
ция 95°С за 40 секунди; 52°С за 40 секун-
ди; 72°С за 50 секунди и заключителна 
екстензия - 72°С за 50 секунди. Получе-
ните амплификационни продукти се визу-
ализираха 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 добавя-
ше електрофоретичният буфер (1xTBE) и 
пробите се нанасяха в количество 24 μl 
(20 μl проба + 4 μl 5x loading buffer). Eлек-
трофорезата 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 UV-
трансилюминатор (STS 20WM, UVTec).

Резултати и обсъждане: От изслед-
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ваните общо 637 клетъчни материала от 
PVCU (шийката на матката) ние получи-
хме 156 (24%) положителни резултата за 
различни типове HPV и 481 (76%) отрица-
телни резултата (фигура  1).

 
( ) HPV;
76%

(+) HPV;
24%

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. 

 

LR HPV;
71%

HR HPV;
29%

Фиг. 2 Процентно разпределение на 
високо- и нискорисковите типове HPV.

При някои автори [10, 11] положи-
телните за HPV достигат 40%, като делът 
на високорисковите типове е по-голям от 
нискорисковите, но те обхващат и жени 
със клинична симптоматика. Разпреде-
лението на различните типовете HPV, по-
лучени при нашето изследване са  след-
ните: 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  39-ти 
- тип 1 жена (0,5%). Прави впечатление, 
че по литературни данни при високорис-

ковите типове HPV най-често се открива 
16-ти тип, следван от 18-тип [4, 5, 10, 11], 
но при нашето изследване 16-ти тип и 18-
тип заемат първо и трето място, докато  
на второ място се установява 33-ти тип, 
което за нашата страна е потвърдено и от 
Грозданов [5].

Заключение: Като се има предвид 
доказаната връзка между наличието на 
високорискови HPV, особенно 16-ти тип 
и 18-тип (70%) с етиологията на рака 
на маточната шийка[1, 2, 9, 14], ранната 
молекулярно генетична диагностика и 
типизация е от съществено значение за 
навременната профилактиката (ваксина-
ция) и видът лечение – терапевтично или 
хирургично.
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Резюме: Острите респираторните заболявания (ОРЗ) са все още един от главните 
проблеми на човешката инфекциозна патология. Част от ОРЗ са атипичните пневмо-
нии, които се предизвикват от респираторни вируси и атипични бактерии и изискват по-
различно 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: Infl uenza virus type A – 37 (35%); Chlamydia pneumonia - 
27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17 (16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella burnetii - 10 (9%) и 
Parainfl uenza virus - 4 (4%). Според нашите изследвания през 2015 година, Infl uenza 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-нама-
лява. 

Ключови думи: ОРЗ, атипични пневмонии, ELISA.
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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-Sofi a

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 specifi c 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: Infl uenza virus type A - 37 (35%); Chlamydia pneumo-
nia - 27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17 (16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella burnetii - 10 (9%), and 
Parainfl uenza virus - 4 (4%). According to our study in 2015, Infl uenza 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
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ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ОСТРИТЕ РЕ-
СПИРАТОРНИ 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

Въведение: Острите респираторни 
заболявания (ОРЗ) са най-широко раз-
пространените заразни заболявания в чо-
вешкото общество-обхващат 2/3 от цяла-
та заболяемост на земята (1999, Leading 
Infectious Killers. Infection Disease Report). 

Според СЗО в групата на ОРЗ се обединя-
ват всички вирусни инфекции на горните 
дихателни пътища (ГДП) и грипа - едно от 
най-масовите и широко разпространени 
вирусни заболявания, което уврежда как-
то 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 ин-
фекциозна патология и водеща причина 
за смъртност, особенно сред хронични и 
възрастни пациенти [3,5,6]. Навременна-
та и точна диагностика е в основата на 
правилното етиологично лечение на ОРЗ 
и недопускане на усложнения, хронифи-
циране 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 симптома-
тика. Материали и методи: През 2015 го-
дина ние събрахме и изследвахме 1375 
серума на пациенти с респираторни за-
болявания. Изследваните пациенти са 
контингент на ВМА: кадрови военнослу-
жещи, цивилни служители, членове на 
техните семейства и цивилни граждани 
на възраст от 16 до 70 години. Кръвни-
те проби за серологично изследване се 
вземаха от пациентите по време на пър-
вичния преглед при амбулаторно болни-
те в пулмологичния и други кабинети на 
поликлиниката на ВМА или след хоспита-
лизация, основно в клника за белодробни 
заболявания както и в други клиники на 
ВМА (КИТ,УНГ и др.).

Метод ELISA: Той е имунно-ензим-
на реакция, с която се откриват както ан-
титела насочени срещу съответния мик-
роорганизъм, така и антигени на патоге-
на. При ELISA за откриване на антитела, 
върху твърда фаза, обикновено микроти-
търна плака, се фиксират вирусни анти-
гени. Серумната проба се инкубира за-
едно 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 ран-
ния стадий на заболяването (5-10-ти ден) 
и IgG, образуващи се в по-късния стадий 
на заболяването (след 14-тия ден). За на-
шето изследване използвахме търговски 
тестове ELISA за IgM антитела насочени 
срещу Infl uenza virus type A; Parainfl uenza 
virus; Adeno virus; Chlamydia pneumonia; 
Mycoplasma pneumonia и Coxiella burnetii.

Резултати и обсъждане: От изслед-
ваните общо 1375 серумни проби на па-
циенти с респираторни заболявания ние 
получихме 107 (8%) положителни резул-
тата за различни биологични агенти при-
чинитли на ОРЗ и 1268 (92%) отрицател-
ни резултата (фигура №1).

( ) 92%

(+) 8%

Фиг. 1 Процентно разпределение на 
положителните и отрицателните резул-
тати за ОРЗ.

На фигура №2 е отразено в процен-
ти съотношението между различните ви-
дове причинители на ОРЗ, получено по 
време на изследването.

 

Infl. vir. A

35%

Chl. pn.
25%

Mycopl. Pn
16%

Adeno virus
11%

C. burnetii
9%

Parainfl. vir.
4%0%0% 0% 0% 0% 0%

35
0.5%

39
0.5%

Фиг. 2 Процентно разпределение на 
причинителите на ОРЗ.

Получените резултати показаха 
следното разпределение на биологични 
агенти, причинители на ОРЗ: Infl uenza virus 
type A – 37 (35%); Chlamydia pneumonia 
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- 27 (25%); Mycoplasma pneumonia - 17 
(16%); Adeno virus - 12 (11%); Coxiella 
burnetii - 10 (9%) и Parainfl uenza virus - 4 
(4%). Според нашите изследвания през 
2015 година, Infl uenza virus type A е най-
важният и чест причинител на ОРЗ, кое-
то 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 аген-
ти намалява [1,2,4]. При Adeno virus това 
най-вероятно е свързано с професионал-
ната трансформация на нашата армия и 
по-конкретно отпадането на наборната 
военна служба, а при Coxiella burnetii се 
обяснява с настъпилите промени в сел-
ското стопанство – увеличаване на част-
ния сектор  (по-стриктен контрол и профи-
лактика) при животновъдството. Превен-
цията е в основата на предотвратяването 
на тези инфекции, като от особено значе-
ние е лекарската препоръка за противо-
грипната ваксинация.
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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 прак-
тическото приложение на медицинските стандарти за превенция на ИСМО и добрите ме-
дицински 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 na-
tion 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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ПАКЕТНИ МЕРКИ (BUNDLES) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВАЗИВНИ 
ПРОЦЕДУРИ 
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Въведение: Нозокомиалните ин-
фекции са една от основните причини за 
заболяемост и смъртност в съвременно-
то 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 повиша-
ва риска от разпространение на инфек-
ции сред хоспитализираните пациенти и 
персонала на лечебните учреждения, но 
и водят до съществени промени в тяхна-
та характеристика и разпространение [3]. 
За подобряване практическото приложе-
ние на медицинските стандарти за пре-
венция 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 об-
служване по отношение на:     
- Причинители (микробиология, вирусо-

логия, паразитология, имунология);
- Механизми и пътища за предаване 

(епидемиология);
- Имунитет и клинична картина (инфе-

ктология, клинични дисциплини)
Съвременните технологии осигуря-

ват все по-ефикасни начини и средства 
за приложение на постигнатите нива на 
познание: инструментариум, апаратура, 
консумативи, антимикробни средства, по-
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чистващи препарати и дезинфектанти.
От друга страна ИСМО са тежък ме-

дицински и икономически проблем – про-
дължават да компрометират болничното 
здравеопазване и при най-развитите на-
ции: средна честота- около 5-10% от па-
циентите[1].

Общо за ИСМО и особено в звена-
та за интензивни грижи с най-голям отно-
сителен дял са инфекциите, свързани с 
инвазивни процедури: Уретрална катете-
ризация - до 40%, ЦВК - до 38%, бело-
дробна вентилация - до 27% инфекции на 
хирургичното място – до 25% от оперира-
ните 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 ин-
фекция при грижите за пациентите, осо-
бено висок когато се прилагат инвазивни 
лечебно- диагностични процедури. Има 
необходимост да се „превеждат” научни-
те постижения на езика на практиката, за 
да станат реалност. Очертава се след-
ният принципен проблем: “Знаем прави-
ло, 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 кон-
тролен 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/бън-
дела?

Това е набор от мерки/правила 
(обикновено 3-5), за изпълнение на опре-
делена процедура при грижите за пациен-
та, който се основава на доказателстве-
ната медицина и осигурява най-добрата 
практика при съответната процедура.

Пакетът от мерки/бънделът е сред-
ство, чрез което се осигурява приложени-

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 пример-
ни пакетни мерки/бъндели за превенция 
на инфекциите при инвазивни процеду-
ри[4,5]. Видът и съдържанието на бънде-
лите не са строго фиксирани, те могат да 
се променят, за да се съобразят с вида 
на грижите и процедурите, които са най-
чести и най-рискови в дадено болнично 
отделение или с преценката на специа-
листите за приоритетното значение на 
отделните мерки/правила в състава на 
бъндела.

 Пакетни мерки (bundle) при паци-
ент с централен венозен катетър/ЦВК
1. Хигиена на ръцете преди поставяне; 
2. Пълен комплект бариерни предпаз-

ни 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 по-

ставяне;
5. Отстраняване на катетъра веднага 

след като отпаднат индикациите.

Пакетни мерки (bundle) при паци-
ент с урокатетър
1. Ежедневна преценка на необходимост-

та от катетъра; 
2. Използва се само стерилна затворена 

система за отвеждане на урината, ка-
тетърът и дренажната тръба не се раз-
единяват;

3. Изпразване когато торбата е пълна до 
¾ от обема, всеки път използване на 
чист контейнер за всеки пациент;

4. Ежедневен тоалет на перинеалната об-
ласт, без добавка на антисептици;

5. ЛПС и хигиена на ръцете преди и след 
грижи за катетъра.

 Пакетни мерки (bundle) при паци-
ент на белодробна вентилация
1. Повдигане на леглото на 30°- 45° откъм 

главата на пациента;
2. Ежедневна преценка на готовността за 

екстубация и прекъсване на седатив-
ната терапия; 
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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 клинич-
но 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 осъществя-
ва преди всяка асептична смяна на пре-
връзка (СЗО - момент 2)[5, 6].

Пакетни мерки (bundle) при паци-
ент в операционната зала
1. Антибиотичната профилактика е съо-

бразена с локалната антибиотична по-
литика;

2. Подходящият за профилактика анти-
биотик се прилага 60 минути преди 
операцията (скалпел на кожата);

3. Разтвор на 2% хлорхексидин глюко-
нат в 70% изопропилов алкохол се из-
ползва за подготовка на кожата (пови-
дон-йод е използван, ако пациентът е 
чувствителен);

4. Температурата на пациентите се под-
държа над 36°С в периоперативния пе-
риод (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 па-
циента се поддържа над 95% (или на 

максимално възможното ниво при ди-
хателна недостатъчност)

7. Раната се покрива със стерилна пре-
връзка 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 непо-

средствено 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 полупро-
пусклива превръзка[4, 5, 6].

Пакетни мерки (bundle) “грижи за 
пациент с ПВК”
1. Клиничните показания за ПВК се про-

веряват и записват ежедневно;
2. Медицинският персонал уточнява еже-

дневно нуждата от IV терапия и въз-
можността да се премине към перора-
лен прием, напр. на антибиотици;

3. Хигиена на ръцете се извършва непо-
средствено преди контакт с елементи-
те на системата и мястото на поставя-
не на ПВК (СЗО – момент 2) ;

4. Отстраняването на ПВК се разглежда, 
ако са минали повече от 72 часа от по-
ставянето му;

5. Мястото на поставяне на ПВК се пре-
глежда и при флебит и възпаление ка-
тетърът се отстранява;

6. Превръзката върху ПВК не е с наруше-
на цялост;

7. При достъп до мястото за въвеждане 
на лекарства се използва 70% изопро-
пилов алкохол за дезинфекция за най-
малко 15 секунди (scrub the hub)[4, 5, 6].
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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 пре-
връща 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, анали-
зи, издадени здравно образователни материали, консултации и др. изследвания на кръв-
но 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 съ-
трудничество за здравно- просветната дейност и мероприятия, чрез осигурявани на бази, 
логистика и  частично финансиране.

Ключови думи : профилактика, обществено здраве, здравен контрол
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Въведение: Задачата на съвремие-
то е да се развият ценностно отношение 
към здравето и умения за информирано и 
конструктивно вземане на решения както  
и решаване на проблеми във всички си-
туации, пряко и косвено свързани с него.

В процеса на познаването, осъзна-
ването и опазване на здравето  основ-
но значение имат начините, подходите,  
чрез които здравословният начин на жи-
вот 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 него-
вото здраве за всички, чрез въздействие 
върху средата и цялостния живот т.е да 
се осъществи процес на поемане на от-
говорност [2,9]. По-важните принципи са:  
обективност и реалност, с  отчитане на 
социално-икономическите и политиче-
ски такива. Чрез системност, последова-
телност и спираловидност, свързани със 
съобразяване на етапите на психично и 
физическо развитие по лесно се утвърж-
дават 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 сми-
съл здравно и образователният процес 
помагат за въздействие върху знанията, 
нагласите и поведението, свързани с ук-
репването, 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, педагогиче-
ски, икономически и други компоненти. 
От тяхното правилно съчетаване и здрав-
ният контрол, който се осъществява  се 
определя и зависи до голяма степен бла-
гополучието 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 пре-
ди преструктурирането, провеждани до 
2012г., от  дирекция „Профилактика на бо-
лестите и промоция на здравето”/ „ПБПЗ.”/

Задачи:
1. Оценка на дейностите по профилакти-

ка на болестите и промоция на здраве-
то: проучвания,оценки и анализи

2. Приоритети на здравния контрол.
Материали и методи: отчети, анали-

зи, издадени здравно образователни ма-
териали, консултации, лектории и др., 
из следвания на кръвно налягане, измер-
ване на въглероден монооксид в изди-
шан въздуз, както и карбоксихемоглоби-
на в кръвта лабораторно в РЗИ-Добрич 
и МЛАЛ-Добрич. Описателен, документа-
лен метод, статистически методи,таблици, 
софтуерен продукт Microsoft WOR,  Offi ce  
Exell.

Резултати  и обсъждане:

По първа задача: Анализ и оценка 
на дейности  по профилактика на боле-
стите и промоция на здравето:

Работата на дирекцията „Общест-
вено здраве” през 2013г. е значително 
повлияна от проведената структурна 
реформа, при което дейностите по про-
филактика 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 сто-
ки”/ нов отдел „ДЗК” / Дирекция “Здравен 
контрол”/. В новата структура на РЗИ- До-
брич в  дирекция „Обществено здраве” 
влизат отделите „Държавен здравен кон-
трол” и „ Лабораторни изследвания”.

Съобразена с Националната здрав-
на стратегия  2008–2013г. Дейността  
включва  националните и регионални 
приоритети в областта на профилактика-
та на болестите и промоцията на здраве-
то, като  определя приоритетна цел и при-
оритетни целеви групи от населението.

Дейности по профилактика на бо-
лестите  и промоция на  здраве:

 Анализиране на демографските пока-
затели и здравното състояние на на-
селението 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 из-
бор в подкрепа на здравословния на-
чин на живот.

 Мониторинг по програмите и дейност-
ите, и допълване базата данни за ком-
понентите на околната среда – въздух, 
почви, води, шум.

 Организиране на кампании и меропри-
ятия с масов характер.

 Здравно образователни дейности - 
провеждане на семинари, беседи, лек-
тории и обучения;

 Провеждане на пресконференции, 
учас тие в радио и ТВ предавания, под-
готовка на материали за пресата и ин-
тернет.

 Разработване на здравно образова-
телни материали, отговарящи на по-
требностите на целевите групи.

Резултати  от проучването на анга-
жираността на кадрите  в дирекция „Об-
ществено здраве”, упражняващи здравен 
контрол, показва създадена стройна ор-
ганизация за участие в комисии и дей-
ности  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, регио-
нални и общински програми и проекти:

1. Работата в екип. Изпълнение според 
квалификация и професионална ком-
петентност.

2. Задължителна ефективна координа-
ция.

3. Активно сътрудничество с национал-
ните центрове, регионалните и местни 

ДЛЪЖНОСТ КОМИСИИ ОБЩИНА
Главен инспектор лекар член на консултативните комисии   относно 

извършване на социална оценка на хората с 
увреждания

в град Добрич и общини Добричка 
и Крушари

Главен инспектор – лекар в комисия за сътрудничество по етнически и 
демографски въпроси

Областния и на Общинския съвет 
(община гр. Добрич)

Психолог  Комисия за Закрила на детето  към общини Добрич, Добричка и Ген. Тошево
Главен инспектор - лекар комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни  (МК-
БППМН)

 гр. Добрич

Членове на екипа са съучредители на АНТИСПИН коали-
ция

Добрич

главен специалист Обществена Коалиция за здраве Добрич
старши инспектор, главен 
специалист

Общински Младежки Съвет за борба с нар-
котици

Добрич

старши инспектор, 
главен специалист

Общински Младежки център “Захари Стоя-
нов” – гр. Добрич  за оформяне профила на 
младите хора в общината

Добрич

старши инспектор главен 
специалист 

превенция на агресията в училищата и пре-
венция на зависимости

Добрич

главен специалист -консул-
тант

към Младежки Информационно Консултати-
вен Център (МИКЦ)

 Община Добрич

старши инспектор главен 
специалист

Консултанти  са млади хора по проблемите 
на рисковото поведение и предпазване от  
НІV/СПИН,

Област Добрич

главен специалист -Консул-
танти  на зависимости и аг-
ресивно

поведение в сайта на РЗИ и МИКЦ. /Младеж-
ки Информационно Консултативен Център/

Добрич

Таблица 1 Ангажираност на кадрите, упражняващи здравен контрол  в комисии и дей-
ности по общини  в Добричка област
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структури и неправителствени органи-
зации

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 бюле-
тини 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 РЗИ-
Добрич и създаване на дирекция „Об-
ществено здраве.”

Основни дейности, осъществява-
ни от дирекция „Обществено здраве”:

1. Здравословно хранене
2. Двигателна активност
3. Учебна натовареност
4. Профилактика на социално значими 

заболявания
5. Вредни навици – тютюнопуше не, алко-

хол
6. Работа с хора в неравностойно поло-

жение
7. Влиянието на факторите на околната 

среда върху здравето и развитието на  
децата

8. Промоция на здравето- превенция нар-
комании,превенция на самоубийства-
та, превенция на туберкулоза и СПИН.

Приоритети, акценти  на здравния 
контрол след структурните промени 
2012 г. и създаване на дирекция „Об-
ществено здраве”:

1. Адекватното законодателство, съблю-
даване на дадените ръководства, ука-
зания и утвърдени процедури.

2. Мерки за административна принуда, 
съизмеримост и последователност при 
прилагането им.

3. Повишаване компетентността на слу-
жителите: следдипломна квалифика-
ция, непрекъснато обучение на работ-
ното място – индивидуално (за ново-
постъпили служители), колегиуми, съ-
вещания.

4. Оперативност на контрола, ефективно 
взаимодействие и координация в рам-
ките на дирекцията, с останалите ди-
рекции в РЗИ, както и с други институ-
ции, ведомства и  организации.

5. Качествена документация, чрез изгот-
вяне и поддържане на документообо-
рота 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 на-
ционално представително епидеми-
ологично проучване, във връзка със 
създаването на европейска мрежа за 
наблюдение.

  Дейност - Извършени са антро-
пометрични измервания (ръст, тегло, 
обиколка на талия и ханш) на деца, на-
вършили седем години от първи клас в 
същите училища в страната, участва-
ли в първото проучване през 2008 г.: ХГ 
“Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ “Дими-
тър Талев” и ОУ “Панайот Волов” в гр. 
Добрич; СОУ “Христо Смирненски” в с. 
Крушари, СОУ “Христо Смирненски” в 
с. Оброчище и ОУ “Св. Климент Охрид-
ски” в с. Дуранкулак. Извършени са и 
съответни анкетни проучвания за хра-
ненето в семейната и училищната сре-
да затлъстяването при децата

 Приоритет - Оценката на здравослов-
ното хранене се съчетава с контролна-
та дейност по спазване на установени-
те с нормативен акт здравни изисква-
ния относно храненето на определени 
групи от населението

  Дейност - Обхваната  е основно 
групата на подрастващите, като по-спе-
циално внимание е обърнато на хра-
ненето 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 Наред-
ба №6 на МЗ за здравословно хранене 
на децата  на възраст от 3 до 7 годи-
ни в детските заведения, и по Нредба 
№37 на МЗ за здравословно хранене 
на учениците/

Здравословно хранене, здравослов-
ни 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 болести-
те   на съвремието, утвърждаващи, здра-
вословно поведение. Основните  проу-
чени 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, подк-
репителна закуска преди обяд, обяд и 
подкрепителна закуска след обяд.

3. Разнообразие на храненето-ежеднев-
но се включва в менюто поне един 
представител от посочените в наред-
бата 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-при-
лагане на изисквания към доставяните 
храни.

5. Ограниченията за приема на готварска 
сол-задължително с точна преценка 
при снабдяване.

6. Забраната  на мляко и млечни проду-
кти с добавени растителни мазнини.

7. Хранителен прием-храненето на деца-
та в детските заведения и от детските 
кухни осигурява основни хранителни 
вещества, съответстващи на рефе-
рентните препоръчителни норми.

8. Среднодневният прием на енергия-за-
дължетелно да е осигурен.

9. Кулинарни технологии- варене, пече-
не, задушаване.

10.Приготвена и останала от предния ден 
храна-забранена за ползване.

Осигуряване ежедневно на разно-
образни храни от посочените в наред-
бите групи:

1. Храни богати на белтък в количества, 
покриващи препоръчителните средно-
дневни норми.

2. Мляко и млечни продукти-да са осигу-
рени задължителните минимални ко-
личества от мляко.

3. Зърнени храни и картофи-да са осигу-

рени препоръчителните среднодневни 
продуктови набори.

4. Зеленчуци и плодове- да са норматив-
но определени за възрастта от 3 до 7 г.

5. Ограничаване приема на мазнини, за-
хар 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 веще-
ства, съответстващ на референтни 
стойности.

8. По проблемите на кърменето: популя-
ризиране сред обществеността, ползи-
те от естественото хранене за майката 
и бебето. Световната седмица на кър-
менето от 1 до 7 август 2013 г- “Голямо-
то кърмене.”, за първа година е вклю-
чен и гр. Добрич. За което събитие е 
издаден информационен бюлетин.

9. Европейският ден за здравословно 
готвене, месец ноември- повишаване 
информираността на обществото, от-
носно здравословните храни и хране-
нето, 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 оцен-
ките 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 раз-
лични детски и учебни заведения са уста-
новени пропуски, които са санкционирани 
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с 4 акта. Това показва, че няма сериозни 
отклонения от изискванията и за единич-
ни проблеми са издадени 16 предписа-
ния. Изготвените 16 оценки на храненето 
- 15,84% показват, че са открити несъот-
ветствия при децата и учениците както 
следва:

1. Открити несъответствия при хра-
нене на децата:

 неосигурявана ежеседмична консума-
ция на риба

 недостигане на  минимално  количе-
ство  мляко

 включване на пържени храни (тестени 
закуски).

2. Несъответствия при хранене на 
учениците:

 неосигуряване на ежеседмична консу-
мация на риба

 неосигуряване, най-малко два пъти в 
седмица на пълнозърнест хляб

 недостигащо задължително количе-
ство мляко и млечни продукти

 завишени количества на зърнени хра-
ни, картофи, бобови храни

 предлагане в бюфетите, на захарни и 
шоколадови изделия, напитки от пло-
дове, газирани напитки, пържени тес-
тени закуски.

Нездравословното хранене е свър-
зано с недостатъчна информираност на 
населението за ползата от здравослов-
ното хранене. Не се познават и разяс-
няват националните препоръки за него, 
разработени за различните възрастови 
групи(включително  пенсионерски клубо-
ве, социални институции, домове за ста-
ри 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 на-
ционални и 2 регионални  за 2013 година, 
с издадени здравно -информационни ма-
териали (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 2013- 
2020 г.

2. Здравна стратегия за лица в неравно-
стойно положение, принадлежащи към 
етнически малцинства. Приоритети.

4. Национална програма за профилак-
тика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИН 
2008-2015 г. Приоритети.

5. Национална програма за профилакти-
ка 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 про-
веждана дейност, която има продължи-
телност от 1998 година,  т.е. 17 години.

8. Оценката на седмичните учебни разпи-
сания  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 Бълга-
рия 2013-2018 г.

Постигнато е активизиране на  на-
селението и целевите групи за здраво-
словен 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, Меж-
дународни дни и кампании.

издадени в 
пресата ма-
териали

радиопре -
даванията

материали 
в интернет

Обучения 
187

лекции и 
беседи-312

масовите 
прояви-
24

21 243 101 50 обхванати 
3661 лица,

Обхванати- 
6711 лица

Обхвана-
ти- 7590 
лица
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или обучителен процес с изразена „об-
ратна връзка”. Установяваме  масовост и 
добър ефект.,с прякото участие на хората 
в дейностите, активно включване в тях, а 
не да са просто консуматори на инфор-
мация.

Изводи :

1. Текучеството и дефицит на кадри с ви-
сше медицинско образование  е осно-
вен проблем за инспекцията.

2. Организацията на работа в дирек-
ция 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 несигур-
ност от  провежданите реформи.

3. Необходимо е централизирано внедря-
ване на  специализиран софтуер (де-
ловодство, държавен здравен контрол, 
електронно здравеопазване и др.)

4. Поддържа се добро, ефективно и 
продуктивно сътрудничество с всич-
ки държавни и общински структури, с 
правителствени и неправителствени 
организации. Това допринася  за по-
ефективното провеждане на здравно 
просветната дейност и мероприятия, 
чрез осигурявани на бази, логистика и  
частично финансиране.

5. Независимо от финансовите ограни-
чения обучението на  служителите се 
реализира чрез колегиуми и курсове, 
което допринася за повишаване на 
тяхната квалификация и подобряване 
качеството и ефективността на работа.

Библиография:

1. Борисов В Социална медицина и общест-
вено здраве,София 1998г

2. Захариева К, Здравната култура на сту-
дентите като фактор в преодоляването на 
рисковите фактори за здравето, научни 
трудове том 52, серия 8.3 здравни грижи, 
Русе 2013, 85-90

3. Иванова И, Тютюнопушенето сред учени-
ците – нерешен в практиката проблем Пре-
вантивна медицина, София, 2013, бр. 5, 
25-27.

4. Колева Н Училищна хигиена и здравно об-
разование София, 2002

5. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за усло-
вията и реда за упражняване на държа-
вен здравен контрол на мз. ДВ. бр.63 от 
7 Август 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 
2011г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 3 Октомври 
2014г.

6. НАРЕДБА № 6 от 10 август 2011 г. МЗ   за 
здравословно хранене на децата на въз-
раст от 3 до 7 години в детски заведения/
(публ. ДВ бр.65 от 2011 г.)

7. Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здра-
вословно хранене на учениците в сила от 
15.09.2009 г., МЗ /ДВ. бр.63,2009г.

8. Наредба №2  от 7 03.2013 г на МЗ за здра-
вословно хранене на децата  на възраст от 
0 до 3 години./  ДВ бр 28 /2013г

9. Петрова Елисавета, Георги Симеонов, 
Ели забет Трайкова  Медицинската профи-
лактика –мярка за нивото на здравеопазва-
не Здравна икономика изд. СТЕНО- Варна, 
XІІІ, бр. 3,2013,21-30

10. Попова С.Социално –психологически ас-
пекти на държавния здравен контрол в 
съвременното общество Доклади Юбилей-
на научна конференция с международно 
участие Здравеопазването през 21 век 30 
се.- 2 окт.2010 г, Плевен,281-285

11. Терзиева Г,Интегративен подход за пре-
венция и промоция на здравето и стил на 
живот, Здравна икономика изд. СТЕНО- Ва-
рна, г XІІІ, бр. 3,2013, 31-35,

12. Цолова Г, Никола Василевски, Бенчо Бен-
чев, Пламен Димитров  Разпространение 
на тютюнопушенето сред населението на 
възраст от 25-64 г в Република България, 
сборник доклади от симпозиум  по меди-
цинска география, 2014, София, 389-394



30

V, 2016, 1(9)

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, ку-
треска, туларемия, кърлежов енцефалит и др. В лабораторията на РЗИ-Варна се извърш-
ва систематично определяне на видовете кърлежи, свалени от гражданите. Целта на 
настоящото проучване е да направи анализ на наличната документация на видовото раз-
нообразие на кърлежовата  популация за периода от 2012г. до юни 2015г. във варненска об-
ласт. 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 лайм-
ската 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 2012- 
JUNE 2015. 
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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 sys-
tematically 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 fi ve types of ticks are systematically identifi ed: Ixodes ricinus, Rhipicephalis sanguineus, Rhipiceph-
alis bursa, Hyalomma marginatum and Dermacentor marginaturs. The dominant species remains Ixodes rici-
nus. According to the incidence rate for transmissible infections leading are Marseilles fever and Lyme disease.

Key words: tick systematically identifying, transmissible infectious diseases
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  Въведение:  Кърлежът е древен 
вид, оцеляващ успешно и до днес. На-

мерени са налични форми на кърлежи, 
съществуващи от края на Палеозоя и на-
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чалото на Мезозоя, паразитирали върху 
древните влечуги. Той напада както топ-
локръвни, така и студенокръвни животни. 
В света са разпространени над 850 разно-
видности на кърлежи, от които в България 
се откриват 38 [7]. Сред разнообразните 
процеси, които оказват съществено влия-
ние и създават реален риск върху често-
тата и епидемиологичните особености на 
кърлежовите инфекции са промените в 
макроклимата на земята, унищожаването 
на горските масиви, интензивните между-
народни и междуконтинентални връзки, 
посещения на паркове, екзотични места 
и природни обекти, рискови в епидемио-
логично отношение. Не за пренебрегване 
е  увеличеният брой на безстопанствени-
те кучета [7,8]. Животът на кърлежа е из-
цяло 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 гостоп-
риемник, 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 ос-
вобождава и търси топло и тъмно мяс-
то, 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 про-
меня и при транформацията  на кърлежа 
[7]. В България основна роля за разпрос-
транението на болестотворни организми 
имат иксодовите кърлежи[1,2,3,4,5,6]. За-
разяването на човек става чрез ухапва-
не 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 ранно-
то сваляне на забития кърлеж е най-до-
брата профилактика[7].

Цел  и задачи: 

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

лените от граждани кърлежи.
2. Да се проучат проведените дезакари-

зациони, дезинсекционни и дератиза-
ционни обработки в гр. Варна и облас-
тта. 

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  обработ-
ки от ОП  – Варна. Методи - определяне 
на вида им чрез стереоскоп, частичен 
епидемиологичен анализ, статистически 
методи.

Резултати и обсъждане: За пери-
ода 2012 -2015г. в лабораторията на РЗИ-
Варна са изследвани и определени  по 
вид общо  690 броя  кърлежи, при уха-
пани и съобщени общо 1852 души, т.е. 
37,25%. В много от амбулаториите, къде-
то 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 годишна-
та сезонна численост на най-често среща-
ните видове кърлежи, паразитиращи вър-
ху хора, за периода  2010 - 2014 години.

Таблица №1: Регистрирани видове 
кърлежи ,паразитиращи върху хора във Вар-
ненски окръг за 2010 -2014 година

           година 
вид

2010 2011 2012 2013 2014
Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Ixodes ricinus    21
0

82
.5

21
7

86
.8

27
9

91
.9

7

79 84
.9

4

10
9

81
.3

4
Dermacentor
marginatus    

16 6.
 3 9 3.
 6 8 2.
63 4 4.
30 3 2.
23

Rhipicephalus
sanguineus   

16 6.
3 15 6.
0 9 2.

96 2 2.
15 5 3.
73

Rhipicephalus
  bursa   

2 0.
8 4 1.
6 2 0.

65 4 4.
30 9 6.
71

 Hyalomma
 marginatum      

11 4.
3 5 2.
0 6 1.
07 4 4.
30 8 5.
97

     
За първото шестмесечие на 2015г. 

са съобщени общо 175 ухапани от кър-
лежи, от които 159 са изследвани. От тях 
Ixodes ricinus са 147бр. /92,45%/, Hyalomma 
marginatum-5бр./ 3,14%/, Rhipicephalus 
bursa-2бр /1,25%/, Dermacentor marginatus-
1бр /0,62%/, Rhipicephalus sanguineus 
- 4 бр/2,51%/. На фиг.1 и фиг.2 показва-
ме сезонното разпределение по години. 
Систематично определените кърлежи са 
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от 5 вида – Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus, Rhipicephalus bursa, Derma-
centor  marginatus и Hyalomma marginatum.
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Фиг. 2  Сезонна динамика на кърлежо-
вите популации за периода 2012- 2015 обща

Засегнати населени места в облас-
тта, от където са изпратени кърлежи са: 
14 на брой- Варна, Аксаково, Каменар, 
Акчелар, Бяла, Приселци, Орешак, Зо-
рница, Въглен, Пчелник, Невша, Метли-
чина, Драгоево, Девня и 9 населени мес-
та 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 ор-
ганизация за събиране и транспортира-
не и оскъпяване на изследването. Видът 
Ixodes ricinus /Фиг.3/ традиционно доми-
нира в постъпилия за определяне мате-
риал-общо 614 екзмпляра. Среща се це-
логодишно 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 ап-
рил. Числеността постепенно нараства и 
достига пиков момент през месеците май, 
юни и юли. Силното засушаване през ав-
густ и септември рязко снижи динамика-
та на популацията. Анализът на данните 
от последните няколко години показва, 
че дори при значителни климатични про-

мени в условията на Варненски регион, 
видът бележи само един пролетен интен-
зитет. Ларвите, нимфите и женските има-
го проявяват висока антропофилност, а 
мъжките не кръвосмучат и  могат да се 
намерят върху гостоприемника само в ко-
пулация.
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Фиг.3 Сезонна   динамика  на   видът   
Ixodes ricinus за 2012-2015 година

Ежегодната интензивност на ухапва-
нията от Dermacentor marginatus /фиг.4/ 
варира в сравнително тесни граници 
(2012г.-8бр., 2013г.-4бр, 2014г.-3бр, 2015-
1бр). 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 предпочитани-
ето си към умерени температури и висока 
влажност. Хапят еднакво интензивно как-
то женските, така и мъжките екземпляри. 
Ларвите и нимфите не проявяват особе-
на 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 топло-
любивост, 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 обик-
новено са незабити в гостоприемник, като 
често се откриват ларви и нимфи. Не се 
отличават с антропофилност. Система-
тично 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./
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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 гор-
ски обитател и ако продължи увеличава-
нето на числеността и промени ареала 
си би могъл да се превърне в тревожен 
епидемиологичен фактор като основен 
преносител на ККХТ. 
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Фиг.7 Сезонна   динамика  на   видът 
Hialomma marguinatum за 2012-2015 година

По честотата на кърлежовите ухап-
вания са диференцирани няколко основ-

ни зони със завишена численост на по-
пулациите в гр.Варна. Относителните им 
граници са утвърдени на базата на срав-
нително идентичните условия на живот за 
кърлежите- масирано строителство и неб-
лагоустроени  междублокови простран-
ства, райони в близост до плажната ивица 
с повишена влажност и обилна растител-
ност, 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  “ Чай-
ка” , „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 до-
машни животни райони, паркове на учи-
лищни 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 дезакари-
зация на приоритетно подбрани терени. 
Основно дезакаризационните обработки 
във Варна се извършват от ОП ДДД–Ва-
рна. Общинското предприятие  е създа-
дено с решение на Общински съвет № РД 
12500044 ВН/12.03.2012г. Редовна дей-
ност започва от 1 април 2013 година 

Таблица №2: Общо-профилакгични 
дезинсекции и дератизации в гр. Варна за 
периода 2013 -2015 год /първо шестмесечие/
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2013 1,500,000 13,225 96,000 96,000
2014 1,700,000 3,707 110,000 13,000
2015 2,7 5 4 2,984 25,900 100,000
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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 Суво-
рово тревните площи и детски площадки 
на са обхваната с дезакаризации от  Де-
зинфекционна станция” ЕООД. Общините 
Долни чифлик, Дългопол и Аврен, откри-
ти и закрити терени- Фирма” Ташев  ДДД 
„ ЕООД.  Качеството на проведените де-
закаризации е критерий, който пряко оп-
ределя тяхната ефективност. През 2014г. 
са извършени 3 проверки за контрол на 
дезакаризационните обработки в общи-
ните Варна, Суворово и Долни чифлик. 
Проследена е дезакаризацията на 64 де-
кара в трите общини. Като изпълнители 
са подбирани  специализирани фирми, 
надлежно регистрирани в МЗ. Ползвани 
са разрешени за употреба биоциди  пре-
димно на пиретроидна основа, в срок на 
годност, със собствени листи за безопас-
ност. Спазват се изискванията на Закона 
за безопасни и здравословни условия на 
труд и Закона за защита от вредното въз-
действие на химически вещества и сме-
си. Лицата извършващи дезакаризацията 
са с необходимата професионална пра-
воспособност за ръководители и изпъл-
нители  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 сезон-
ност и пик през месец май ,юни, като 
не се очертава втори есенен пик. 

3. Относителната численост на кърле-
жите 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 ок-
томври. 

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 относи-
телен 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 об-
работки в гр.Варна  след създаване 
на ОП „ДДД” през 2012г. Дейността й е 
съчетана с другите звена в общината, 
осигуряващи провеждането на общоп-
рофилактичните мерки /хигиенизира-
не, косене на тревни площи, строител-
ни и ремонтни дейности и др./
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Резюме: Целта на настоящата работа е да проучи здравния и стоматологичния ста-
тус 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 Кър-
джали 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-специали-
сти: педиатър, ото-рино-ларинголог, офталмолог и лекар по дентална медицина. За ста-
тистическата 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 пол-
за на децата от Кърджали (94% срещу 1% за Сандански). Прегледът от лекар ото-рино-
ларинголог 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 стоматологич-
ният 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
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PREVENTIVE MEDICINE ACTIVITIES IN SCHOOLS IN SOME REGIONS 
IN BULGARIA

Staykova J., MU – Sofi a, PHF

Summary: The goal of this paper is to study the students of age 7 to 14 health and dental status by ap-
plying 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 signifi cant difference in early child development in these two mu-
nicipalities 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%). Conclu-
sion: 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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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРОВЕДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВАНТИВНА 
МЕДИЦИНА В УЧИЛИЩА ОТ НЯКОИ РЕГИОНИ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Въведение: Политиката за ефек-
тивно 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 твър-
дението, че грижите за здравето на деца-
та са инвестиция в бъдещи здрави поко-
ления, тъй като през детството се поста-
вят основите на човешкото здраве и се 
формира здравното поведение на всеки 
индивид, което обезпечава по-високо ка-
чество 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 фак-
тори в ранните етапи от живота способ-
ства натрупването на риска с течение на 
времето и повишаване вероятността за 
развитие на заболяване в активна въз-
раст. Ефективността на профилактични-
те 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 профилактич-
ни интервенции започнали в детството, 
поради техния радикален и дългосрочен 
ефект [3]. По данни на Световната здрав-
на организация (СЗО) около 1,1 милиарда 
подрастващи и млади хора по света са из-
ложени на риск да увредят слуха си, пора-
ди използването на музикални плейъри, 
включително смартфони, както и излага-
нето 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 по-
следици за физическото и психическото 
здраве, образованието и заетостта. През 
последните десетилетия използването на 
видеодисплеи се превърна в обичайна 
дейност от ранна детска възраст. Неспаз-
ването на здравните норми при работа 
и игра на компютър в домашни условия, 
както и продължителният престой пред 
видеодисплеите увеличават риска от по-
явата и задълбочаването на проблемите 
в зрението [5]. Некоригираните рефрак-
ционни аномалии, като късогледство, да-
лекогледство или астигматизъм, водят до 
поява на разнообразни зрителни оплаква-

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 орално-
то 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 флу-
ора и флуорната профилактика на зъбния 
кариес. Оралната хигиена е незадоволи-
телна, което определя необходимостта от 
повишаване на познанията на родителите 
и децата чрез образователни и мотива-
ционни мероприятия [7].

Целта на настоящата работа е да 
проучи здравния и стоматологичния ста-
тус 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 изследва-
нето са включени учебни заведения от 
община Кърджали и община Сандански, 
определени по метода на случайния под-
бор. Обхванати са 1594 деца на възраст 
7-15 години. 801 деца са от Кърджали, от 
тях 49.1% са момчета и 50.9% са моми-
чета 792 деца от Сандански, от тях 51.8% 
са момчета и 48.2% са момичета. Прегле-
дите са осъществени от екип от четири-
ма лекари-специалисти: педиатър, ото-
рино-ларинголог, офталмолог и лекар по 
дентална медицина. За регистриране на 
данните от профилактичните прегледи са 
използвани “Формуляр за стоматологич-
но лечение/преглед” и “Медицинска исто-
рия 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 заболява-
ния (астма, проблеми с щитовидна жле-
за, болести на сърцето и диабет); претър-
пени хирургични операции; алергии; ин-
формация за извършените имунизации и 
пропуснати дози. На всички деца бе снет 
антропометричният статус с измерване 
на теглото, ръста и обиколката на глава-
та. Определен бе индексът на телесната 
маса. Отчетено бе общото състояние на 
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децата; на кожата; дихателната система; 
циркулацията. Измерено бе артериално-
то кръвно налягане и фемуралния пулс.

Обобщеният анализ на резултатите 
показва:
- с ранно развитие са 94% от децата в 

Кърджали срещу 1% от децата в Сан-
дански. 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 Сан-
дански. 

Наблюдава се статистически значи-
ма разлика (Р<0,0001).

Прегледът от лекар ото-рино-ла-
ринголог е проведен с получаване на 
информация за наличие на симптоми и 
заболявания в миналото като: ринит, кръ-
вотечение от носа, хъркане, дишане през 
уста, сънна апнея, алергии, хронични ан-
гини, 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 типма-
нограма 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 прегледа-

ните в Сандански.
- 0,13% от прегледаните деца в Кърджа-

ли са с алергии срещу 13,78% от Сан-
дански. 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 от-
клонения срещу 3,70% в Сандански, а 
по 0,13 % – при отоскопията.

Прегледът от лекар офталмолог е 

извършен след снемане на анамнеза. Оп-
ределена е зрителната острота – с и без 
лещи. Извършена е проверка на очното 
дъно и преглед с биомикроскоп. Устано-
вена бе нормалността за цветно виждане 
чрез Теста на Ишихара и наличие на кри-
вогледство. 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. Наблюда-
ва се статистически значима разлика 
(Р<0,0001).

- с езотропия/екзотропия са 4% от пре-
гледаните в Кърджали срещу 0,4% от 
Сандански (Р<0,0001).

- от изследваните с открит цветови де-
фицит са съответно 0,13% и 1,29% 
(Р=0,006).

Стоматологичният статус е опре-
делен въз основа на наличие или липса 
на следните отклонения от нормалното 
състояние: кариес, възпаление на венци-
те/гингивит, абсцес/ възпаление, травма 
на зъб, ортодонтни проблеми, необходи-
мост 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 ста-
тус, срещу 53% от учениците в Сан-
дански. Съответно при 35% и 42% ста-
тусът е среден, а при 1% и 5% - лош. 
Наблюдава се статистически значима 
разлика (Р<0,0001).

- с открит кариес са 71% от ученици-
те 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 получе-
ните резултати за здравния и стомато-
логичния статус на обследваните деца 
от община Кърджали и община Сандан-
ски дава основание да бъдат направени 
следните изводи:
1. Педиатричният преглед показва ста-

тистически 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 (бо-
лести на сърцето и диабет) при децата 
от Кърджали.

2. Прегледът от лекар ото-рино-ларин-
голог показва чувствително по-ниски 
стойности по всички показатели при 
прегледаните деца от Кърджали.

3. Зрителната острота при децата от Кър-
джали е с по-добри стойности, спрямо 
същата при децата от Сандански, съ-
ответно 79% срещу 64%. Относителни-
ят дял на случаите с цветови дефицит 
е също по-нисък в Кърджали - 0.13% 
срещу 1.29%. Случаите с езотропия/
екзотропия показват по-високи стойно-
сти 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: нали-
чие на кариес, гингивит и ортодонтски 
проблеми се наблюдават по-благопри-
ятни стойности при децата от Сандан-
ски.

Заключение: Получените резултати 
са обезпокоителни и налагат разработва-
не на интервенционна програма, включ-
ваща превантивни дейности с фокус към 
промоцията на здраве и здравословни 
промени в начина и средата на живот на 
децата.
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Резюме: Всекидневна нужда на организма е  набавянето на хранителни вещества, 
били те минерали, витамини или белтъци. С начина на хранене са пряко свързани възник-
ването 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 на-
роди преди стотици години са преоткривали и прилагали лечебните качества на пъдпъдъ-
чите яйца. Размерът им се оказва обратнопропорционален на ползите от тях. Използват 
се за лечение на редица често срещащи се заболявания -анемии, понижен имунитет, диа-
бет, 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
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QUAIL’S EGGS – SIZE RELATES INVERSELY TO THЕ BENEFITS

Galev A., R.Pravova SCMEH-MMA Sofi a

SUMMARY: The nutrient’s provision – minerals, vitamins and proteins - is the body every day (daily) re-
quirement. The diet is directly related with the occurrence of some disease as well as their prevention. There-
fore 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 benefi ts. They are used in treatment of a number of 
common diseases, such as anemia, immunodefi ciency, diabetes, gastritis, ulcers, infections diseases.

We provide to your attention a short overview about quail’s eggs usage benefi ts.

Key words: healthy nutrition, diabetes, potency, anemia
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 ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪК – РАЗМЕРЪТ ИМ СЕ 
ОКАЗВА ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЕН НА 
ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ
Галев А., Р.Правова – НПЦВЕХ-ВМА

Въведение: Освен деликатес на 
трапезата пъдпъдъчите яйца се оказват 
и със значителни хранителни и биохимич-
ни 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 група-
та Б и почти три пъти повече витамин А. 
Изключително богати са на белтъци, а 
същевременно бедни на въглехидрати и 
холестерол. Освен като лечение за раз-
лични болести, яйцата на пъдпъдъците 
се използват и за отстраняване от органи-
зма на  радионуклиди след радиоактив-

но облъчване.  Този безценен продукт 
носи още наименованието натурален 
афродизиак и се използва като стиму-
латор на потентността [2].

Доказани лечебни ползи: Високо-
то 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 кръвна-
та глюкоза с поне 2 единици. Деца, кои-
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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 отно-
шение на ръста си. Освен това високото 
съдържание на фосфор в тези яйца сти-
мулира способността за концентрация, 
по-лесно запаметяване и цялостна акти-
вация на мозъчната дейност. При редов-
на консумация от подрастващите се води 
по-лесно възприемане на уроците, а дори 
и преборване с депресията. Тъй като яй-
цата са с алкално преобладаване на съ-
държимото, оказват благоприятно влия-
ние при заболявания на храносмилател-
ната система - гастрити, язви и дори при 
панкреатит. Като източник на омега-3 и -6 
мастни киселини, както и на холин и фос-
фор, те имат признати предимства за пре-
одоляване на проблема с импотентност-
та. 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 количе-
ство витамин Д е причина да се възпре-
пятства развитието на рахит при редовна 
консумация. Съотношението на натрий и 
калий в яйцата спомага за водната хоме-
остаза на организма и дори се препоръч-
ват при страдащите от артериална хипер-
тония.  Важна е ползата им за имунната 
система, за чието правилно функциони-
ране те спомагат и то особено в зимните 
месеци, в които простудните заболявания 
значително зачестяват[1, 3, 4].

Съществуват ли противопоказа-
ния 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 не-
благоприятен ефект. Освен това поради 
високото си белтъчно съдържание не се 
препоръчват при лица с тежки бъбречни 
или чернодробни увреждания. При забо-
лявания, свързани с неусвояване на бел-
тъците от храната, яйцата също трябва 
да бъдат изключени от менюто.

Интересен факт е, че дори и консу-
мацията им в суров вид, не води до опас-
ност от заразяване със салмонелоза. 
Това се дължи на структурата на черуп-
ката на яйцето, която е със здрава ципа и 
много малки по размер отвори, през кои-
то е невъзможно навлизането на патоген-
ни бактерии. Освен това телесната тем-
пература на пъдпъдъците е 42 градуса, 
при които условия повечето инфекциоз-
ни причинители не могат да виреят. Това 
позволява отглеждането на тези птици 
без използването на лекарствени сред-
ства. 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 орга-
низма, не се наблюдават вреди при кон-
сумацията 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 за-
болявания е доказана от наблюдения-
та 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].
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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. Хронич-
ния 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
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Summary: The aim of this research is to determine the impact of Chronic obstructory pulmonary disease 
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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-Sofi a, str.”Bialo more” № 8, 1527 e-mail: 
ralicazlatanova@abv.bg

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

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

на ХОББ е значително подценявана и в 
много случаи болестта остава недиагно-
стицирана. 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 обструктив-
на 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 пове-
че 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 ста-
дий и с повече усложнения. За изясняване 
честотата на ХОББ в България са праве-
ни две масови проучвания от специали-
сти на БДББ. Едното е върху 3000 болни, 
които са случайно подбрани. При тях е 
процедирано по следния начин – пациен-
тите попълват кратък въпросник и им се 
извършва изследване на дишането (спи-
рометрия). 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 за-
боляването [3]. Тези пациенти са новоот-
крити, което ще рече, че до този момент 
те не са диагностицирани. Второто проуч-
ване, което е направено, е сред група па-
циенти, които имат вече споменатите по-
горе 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 ра-
нен стадий.  Това още веднъж показва две 
неща: първо – в България най-вероятната 
честота сред населението е около 15% и 
второ – сред пациентите, които имат оп-
лаквания, 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 ди-
агноза ХОББ, евентуално при наличие на 
такава – да се установи в какъв стадий е и 
вече да се предприемат съответните мер-

ки, за да не се стига до влошаване на със-
тоянието 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 пациен-
ти с това заболяване.

ЗАДАЧИ:
1. Проучване и анализ на епидемиологи-

ята на ХОББ.
2. Установяване начина на диагностици-

ране на заболяването при анкетирани-
те 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 трудоспо-
собност, в следствие на ХОББ при тези 
пациенти.

5. Изследване и анализ за наличието на 
промяна в начина на живот при анкети-
раните лица.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: За пости-
гане на поставената цел е използван до-
кументален 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 про-
веденото анкетно проучване са обхвана-
ти 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 въз-
раст 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 анкетира-
ните (78%) са пенсионери, следвани от 
работещите с 14%, а най-малко са без-
работните – 8% от извадката. С цел да 
се установи давността на ХОББ при ан-
кетираните пациенти е зададен въпрос 
от анкетата – „От колко години Ви е по-
ставена диагнозата ХОББ?”. Резултатите 
показват, че близо три четвърти от паци-
ентите /74%/ са с давност на заболява-
нето 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 ан-
кетираните да са с давност на ХОББ над 
10 години. Всички (100%) анкетирани по-
твърждават, че болестта им е диагности-
цирана при активно потърсена помощ по 
повод оплаквания. Това е показателно за 
ниската информираност и здравна кул-
тура по отношение на заболяването. За 
България няма официална статистика за 
заболяемостта от бронхообструктивни 
заболявания. Според данни от Национа-
лен статистически институт, Национален 
център по здравна информация, Кратък 
статистически справочник по здравеопаз-
ване на Министерство на здравеопазва-
нето 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 ин-
формация за болестта ХОББ или ако има 
то тя е непълна или неточна. Проучване-
то установи, че най-голям дял от анкети-
раните пациенти 70% нямат информация 

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 състоя-
ние, а късната диагноза e основна пречка 
за ефективна борба със заболяването.

Хроничния ход на заболяването и 
неговата еволюция е причина за инвали-
дизация на повечето от болните, което 
от своя страна обуславя влошаването на 
качеството им на живот. Проведеното ан-
кетно проучване установи, че 52% от ан-
кетираните пациенти имат експертно ре-
шение на ТЕЛК /НЕЛК/ и определен про-
цент трайно намалена трудоспособност, 
в следствие заболяването им, като по-
вечето от респондентите (96%) изпитват 
затруднение при приспособяването към 
начина на живот, който им налага болес-
тта.Следващата група въпроси в проведе-
ното анкетно проучване е свързана с ус-
тановяване влиянието на болестта върху 
пациента. Пациентите с ХОББ се нуждаят 
от подкрепа в процеса при справянето им 
с ежедневните нужди и страховете, поро-
дени 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 со-
циална изява, трудова дейност и удовлет-
вореност от живота. Това от своя страна 
е в пряка зависимост и повлиява взаимо-
отношенията със семейство, колеги, об-
щество. Нашето изследване установи, че 
при 82% от анкетираните има промяна в 
различна степен в поведението на коле-
гите им към тях, а 18% не са констатира-
ли 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 съ-
действие и помощ, както и да окуражи па-
циента. Появата на симптоми на дихател-
на недостатъчност, особено в подостра 
и остра форма, често са объркващи за 
околните. Често наличните симптоми се 
подценяват и пренебрегват дълго, обяс-
нявани с възрастови промени. Прогресив-
ното нарастване на задуха води до тежка 
инвалидизация с всички последствия в 

70%

24%

6%

Фигура 1. Информираност на паци-
ентите за ХОББ като страдание преди да 
бъде регистрирано заболяването им
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личен и социален аспект. Тъй като пре-
обладаващата част от пациентите са въз-
растни хора над 60 години, то рисковете 
от изолация допълнително се увеличават. 
Това се утежнява и от съпътстващи сму-
щения породени от снижени финансови 
възможности породени от невъзможност 
да се работи, ранно пенсиониране и до-
пълнително от скъпите лекарствени сред-
ства. Проучването установи, че за 92% от 
анкетираните болестта се отразява значи-
телно на семейния бюджет. Въпреки това 
56% от респондентите споделят, че се-
мейството им ги подкрепя при справянето 
със заболяването, а според 30% близките 
им приемат със съчувствие тяхното забо-
ляване. / Фигура 2./

30%

56%

14%

  
  

  ,    

Фигура 2. Отношение на семейство-
то на пациентите към тяхното заболяване

Съвременните проучвания показват, 
че честотата и смъртността при ХОББ 
са по-големи от досега предполагани-
те. 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 устано-
вява по-висока честота – 10,1% (мъже 
11,8%, жени 8,5%), ХОББ се нарежда на 
12 място по честота в света [11]. По дан-
ни на СЗО  и Световната банка  от   Global 
Burden of Disease Study   ХОББ е 4-та во-
деща причина за смърт в света с 2,7 ми-
лиона смъртни случаи (мъже-1,41 мили-
она, жени-1,34 милиона) – 4,8% от всички 
смъртни случаи  [12]. През 1990 г. ХОББ 
се нарежда на 6 място като водеща при-
чина за смърт, през 2006 г. – тя е на 4 мяс-
то, като се прогнозира за влезе в челните 
три места до 2020г. Оказва се, че ХОББ е 

подценено заболяване по отношение на 
честотата и смъртността и остава недиаг-
ностицирано или късно диагностицирано. 
Въпреки че все още тютюнопушенето се 
счита за водещ рисков фактор, днес се 
посочва растящата значимост и на рабо-
та при вредни условия на труд, запраше-
ност, замърсяване на въздуха от употреба 
на биогорива. Наличието на съпътстващи 
заболявания е основание да разглежда-
ме ХОББ като системно заболяване. Като 
доказателства за това се сочат: екзацер-
бациите на ХОББ, които водят до увели-
чаване на честотата и задълбочаване на 
тези заболявания. Това характеризира 
ХОББ като интердисциплинарен меди-
цински 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. Ши-
рокото разпространение сред населени-
ето е свързано с високи директни и ин-
директни финансови разходи и сериозно 
натоварва здравната система, като оказ-
ва влияние и върху начина на живот на 
пациентите. В повечето страни в Европа 
делът на консултациите заради ХОББ 
надхвърлят значително тези за бронхи-
ална астма, пневмония, рак на белия 
дроб и туберкулоза. В Европейската общ-
ност директните разходи за белодробни-
те 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 включ-
ват реалните разходи, които произтичат 
от домашната грижа. За развиващите се 
страни, към които спада и България, в 
които пациентите с ХОББ се диагности-
цират в много напреднал стадий или след 
получаване на утежняващи злокачестве-
ни заболявания вследствие ХОББ, иконо-
мическите разходи, свързани със загуба-
та 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-сери-
озни суми, от тези отделени от държавния 
бюджет за лекарства и болнична помощ.
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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. Общопри-
ето 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 гмур-
кането и да се подпомогне определянето на степента на безопасност, чрез определяне 
количеството и продължителността на мехурчета в кръвното русло. Проучването препо-
ръчва стандартизирани методи за мониториране и превантивни процедури. Те се основа-
ват 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, декомпреси-
онна 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 fl ow 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 profi le is safe or hazardous 
by determining the quantity and duration of bubbles resulting from that profi le. The following presentation rec-
ommended 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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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

Цел: Целта на изложението е да 
представи методите за оценка на цирку-
лиращите в кръвообращението мехур-
чета след водолазно спускане, посред-
ством Doppler техника, като се препоръ-

чат и превантивни мерки за намаляване 
на декомпресионния риск.

Процедура за Doppler мониторира-
не: Следващото описание дава стандарт-
ните процедури за Doppler мониториране. 



47

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 из-
следване на водолазите във ВМС [1, 3, 4].

Doppler Hardwar: Използваният ин-
струмент обикновено е CW (continuous-
wave) Doppler ултразвуков апарат рабо-
тещ 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 монитори-
рат. Авторите използват би-дирекциона-
лен Doppler на японската фирма Hadeco  
(BIDOP ES-103V3) с 2 и в единични слу-
чаи с 4 MHz трансдюсери. Регистрирани-
те звукови сигнали се записват на компю-
тър за последващо по-прецизно опреде-
ляне на параметрите на мехурчетата. За 
игнориране на страничния шумов фон и 
получаване на по-ясен звуков сигнал за-
писът на водолазите се обработва, като 
се използва специална компютърна про-
грама (Wave Purity Prоfessional).

Място на мониториране: Чрез 
Doppler метода могат да се открият само 
движещите се интраваскуларно газови 
мехурчета [14]. Основното място за мони-
ториране е дясната камера, като се опре-
деля степента на образуваните мехурчета 
във венозната система (в случай, че съ-
ществуват достатъчно дълго, за да дос-
тигнат до сърцето). Алтернативно място 
е пулмоналната артерия. Сигналите запи-
сани от вена субклавия (в ляво и дясно), 
югуларис, феморалните и други вени са 
ясни и се използват за получаване на до-
пълнителна информация, но те не са ал-
тернатива на прекордиалния район, защо-
то 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 субе-
кти: Водолазите се изследват изправени 
или легнали в ляво латерално  положе-
ние. И двете позиции дават добър резул-
тат, 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 из-
вършването 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 субкла-
вийния 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 еволю-
цията 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 повърхност-
та, а се появяват след известно време. 
При някои водолази се наблюдава закъс-
нение на появата на мехурчетата с час и 
повече, но в повечето случаи те се откри-
ват рано, като имат най-голяма интензив-
ност до един час след спускането. След 
провеждане на гмуркане с тежък профил 
мехурчетата могат да персистират ня-
колко часа след това. Обикновено не е 
възможно да се мониторират водолазите 
постоянно, затова това става периодично 
на определени интервали. При повечето 
несатурационни спускания, мониторира-
нето започва веднага след излизането на 
водолаза на повърхността и се повтаря 
през 30 минути в рамките на следващите 
два часа. Ако по-детайлно се интересува-
ме от кинетиката на мехурчетата, то ре-
гистрирането им се извършва на по-къс 
интервал, примерно на 10 минути.

Методи за класифициране на ме-
хурчетата: Откриването и класифицира-
нето на мехурчетата се извършва в съ-
ответствие с метода на Kisman-Masurel 
(КМ-код) [7, 8] или този на Spencer [12]. И 
двата метода дават съизмерими резулта-
ти, но се счита, че КМ-кода е по-лесен за 
усвояване и по-добре представя сигнали-
те на мехурчетата.

А. Кisman-Мasurel – код: Той се ос-
новава на определянето на четири пара-
метъра 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 па-
раметрите е следната:

а - Честота: Това e броят на мехур-
четата за сърдечен цикъл.

b - Процент (в покой): Параметъ-
рът „процент” се определя, когато водо-
лазът е в състояние на покой. Определя 
се процента на сърдечните цикли, в които 
присъстват мехурчета с  различна често-
та и амплитуда.

b‘ - Продължителност (в движе-
ние): Параметърът „продължителност” 
се определя след като водолазът извър-

Б. Код на Spencer: Той се използва 
за мониториране на прекордиални сигна-
ли, като изследваният субект диша леко, 

Степени 
Параметри 0 I II III IV

а - честота 0 1 – 2 3 – 8 като барабан>9 постоянен звук
b - процент 0 1 – 10 20 – 40 50 – 90 100

b′- продължителност
(бр. сърдечни цикли) 0 1 – 2 3 – 5 6 – 10 >10

с - амплитуда 0 едва доловима ясно доловима Ам < Ас висока Ам = Ас максимална Ам > Ас

                  а b с .... КМ - код      
     d  .... Степен на мехурчетата   
a b c d a b c d a b c d a b c d
1 1 1   I- 2 1 1   I- 3 1 1 I 4 1 1  II-
1 1 2   I 2 1 2   I 3 1 2  II- 4 1 2  II
1 1 3   I 2 1 3  I+ 3 1 3  II 4 1 3  II+
1 1 4  I+ 2 1 4  II- 3 1 4  II 4 1 4 III-
1 2 1  I+ 2 2 1  II- 3 2 1  II 4 2 1 III-
1 2 2  II 2 2 2  II 3 2 2  II+ 4 2 2 III
1 2 3  II 2 2 3  II+ 3 2 3 III- 4 2 3 III
1 2 4  II 2 2 4 II+ 3 2 4 III 4 2 4 III+
1 3 1  II 2 3 1  II 3 3 1 III- 4 3 1 III
1 3 2  II 2 3 2 III- 3 3 2 III 4 3 2 III+
1 3 3 III- 2 3 3 III 3 3 3 III 4 3 3 IV-
1 3 4 III+ 2 3 4 III 3 3 4 III+ 4 3 4 IV
1 4 1  II 2 4 1 III- 3 4 1 III 4 4 1 III+
1 4 2 III- 2 4 2 III 3 4 2 III+ 4 4 2 IV
1 4 3 III 2 4 3 III 3 4 3 III+ 4 4 3 IV
1 4 4 III 2 4 4 III+ 3 4 4 IV- 4 4 4 IV

ши специфични движения. Броят на сър-
дечните цикли след извършване на дви-
жението, при които се отчитат мехурчета 
с определена честота и амплитуда опре-
деля  степента на параметъра. Важни за 
оценката са  първите 10 сърдечни съкра-
щения след извършване на движението.

с  - Амплитуда: Амплитудата на сиг-
нала на мехурчето (Ам), се оценява като 
се използва за сравнение амплитудата 
на сигнала на сърдечния кръвен ток (Ас).

В Таблица 1  са представени стойно-
стите на параметрите при различните 
степени:

Таблица 1

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 степени-
те на кода на Spencer и това позволява да 
се извършва съпоставяне с резултатите 
от други публикувани проучвания. 

Корелационна таблица

без да се движи,  в седнала или легнала 
позиция. Мехурчетата се класифицират в 
скала от 0 до IV, както е показано на Таб-
лица 2.
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Сравняването на Spencer и на КМ-
кодовете показва, че двете системи са 
подобни и степените на мехурчетата оце-
нени по двата метода могат да се съпос-
тавят (Таблица 3).

Обсъждане: Методите за ултразву-
ково сканиране на мехурчетата са ценно 
средство за мониториране на водолазите 
за евентуална поява на ДБ [9]. Изслед-
ванията показват, че тяхната чувствител-
ност е висока, което прави апаратите с 
постоянна звукова вълна много полезни 
в изследванията насочени към определя-
не на степента на декомпресионния риск, 
оценка на водолазните профили [5] и раз-
личните декомпресионни таблици [2,9], 
влиянието на някои фактори върху сте-
пента на образуване на мехурчета и др. 

Повишеният декомпресионен риск 
се свързва с по-високата степен на ме-
хурчетата, която се определя по някой от 
посочените методи [11, 14]. Предимства-
та на КМ-кода са тези, че той дава по-
добра възможност за класифициране на 
сигналите на мехурчетата, както и  тяхна-
та оценка след извършване на движения. 
Въпреки, че КМ-кода изглежда по-ком-

плексен и труден сравнен с този на Spen-
cer, 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 едновре-
менно, като класифицирането на мехур-
четата по КМ-кода да изисква по-малко 
време от това при използване на кода на 
Spencer. 

В зависимост от получените резулта-
ти от Doppler мониторирането може да се 
предприемат своевременно превантивни 
мерки за намаляване риска от поява на 
симптоми за ДБ, което безусловно увели-
чава безопасността на водолазните спус-
кания [6]. При анализиране на риска от 
поява на декомпресионна патология ние 
се съобразяваме и с данните представе-
ни в таблица 4 [8]. В нашата практика при 
регистриране на венозни мехурчета от 
висока степен (II+, III и IV) ние назначава-
ме нормобарен или хипербарен кислород 
(лечебна рекомпресионна таблица US 
Navy – 5),  с което в последните 15 годи-
ни не сме регистрирали случай на тежки 
форми на ДБ при военните водолази [2].

Таблица 2. Скала на Spencer за градация на мехурчетата
Степени Описание

0 Пълна липса на сигнали от мехурчета
I Рядко доловими сигнали на мехурчета на фона на сърдечните сигнали, като повечето сърдечни ци-

кли са свободни от мехурчета
II Повече, но по-малко от половината от сърдечните цикли съдържат сигнали от мехурчета, единични 

или на групи
III Всички сърдечни цикли съдържат изобилие от единични сигнали на мехурчета, но те не доминират 

над сигналите на сърдечните движения
IV Откриват се сигнали на мехурчета, които са постоянни през цялата систола и диастола на всеки сър-

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)

Таблица 4: Зависимост между степента на мехурчетата и декомпресионния риск – 
според Kisman и Masurel

Степен 0 – I в покой Нормално състояние

Степен II в покой Стадий на внимание. Субектът трябва да е под наблюдение (отчита 10% декомпресионнен 
риск) и оценката на мехурчетата продължава през час до подобряване на състоянието.

Степен III в покой Отчита се 31% декомпресионнен риск. Субектът диша нормобарен чист кислород. Наблю-
дава се; готовност за рекомпресия.

Степен IV в покой Стадий на намеса (отчита се 35% риск). Възможността от поява на неврологична симпто-
матика изисква превантивна рекомпресия.
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Изводи:

1. Проучванията показват, че използва-
нето на Doppler за откриване на газови 
мехурчета във венозното кръвообра-
щение 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 мехур-
четата позволява да се вземат преван-
тивни мерки за недопускане на поява 
на декомпресионна патология. 

3. Методът дава възможност обектив-
но да се оценят редица състояния и 
индивидуални фактори, които увели-
чават риска от развитие на ДБ, което 
позволява персонално да се определи 
физическата пригодност и кондиция на 
различните водолаз  и.   
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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 храни-
телни съставки с оглед на обогатяване на познанията в областта на диетите с противолъ-
чев ефект. За храна беше използвано лиофилизирано пуешко месо, третирано с ензимни пре-
парати – 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 из-
вършена статистическа обработка на получените резултати  по програма ANOVA на Microsoft 
Excel. На базата на получените резултати от статистическите изследвания се доказа ра-
диопротективния ефект от храненето със специализирана  храна на месна основа върху из-
менението 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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фийски” №3, e-mail: p_petrunov@yahoo.co.uk
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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 freeze-
dried 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 confi rm 
that it is possible biological radioprotection by feeding as a possible factor in reducing the degree of radiation damage. 
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Въведение: Целенасоченото из-
ползване на хранителни продукти и на 
специални добавки към тях предоставя 
редица възможности за намаляване на 
радиационните увреждания на органи-
зма. 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 антиканцеро-
генно) действие. За по-бързо извеждане 
на попаднали в организма радионуклиди 
добър ефект е показал белтъчен хидро-
лизат от черноморски миди (едномесечен 
курс на лечение в клинични условия). До-
бър радиозащитен ефект имат и храни с 
добавка на бета каротин [1,4]. Различни 
колективи от България са провеждали 
експерименти за влиянието на хранене-
то върху радиационните поражения при 
бозайници. Установено е, че диетите с 
повишено съдържание (до 60%) на рас-
тителни мазнини засилват радиорезис-
тентността на организма[2,3]. Различни 
млечни, хлебни, месни, рибни продукти 
и напитки на пивоварна основа с опреде-
лени добавки (пектин, енобагрин, вит. А, 
В1, В6, С и др.) ускоряват извеждането на 
радионуклиди и тежки метали. Доказан е 
добрият декорпориращ ефект на антоци-
ановите препарати. На базата на прове-
дените експерименти се дава предпочи-
тaние на декорпораторите от природен 
произход – доказана е тяхната възмож-
ност да се прилагат многократно и про-
дължително време без токсични нежела-
ни ефекти в условията на хронично пос-
тъпване на радионуклидите в организма. 
Осъществени са клинични изпитания на 
хранителни продукти (на месна, рибна 
и зърнена основа) с добавки от антоци-
ани, пектини, витамини А, В1, В6, С и Е, 
препаратът Биостарт и лактобацил в раз-
лични комбинации. Отчетена е добрата 
поносимост на тези продукти от пациен-
ти, подложени на лъчелечение и цитоста-
тична 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. Необхо-
дими са целенасочени експериментал-

ни проучвания и клинични изпитвания, 
съобразени със сложната патогенеза на 
радиационните поражения [4]. Една от 
възможностите за намаляване на ради-
ационните поражения е създаването на 
храни с противолъчев ефект. В радиоло-
гията отдавна са установени основните 
механизми на увреждащото действие на 
външното и вътрешното облъчване от ра-
дионуклиди. 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 отлича-
ват с висока степен на токсичност, което 
изключва тяхното масово и мнoгократно 
приложение на хора. Затова усилията ни 
ще са насочени към изучаване на биоло-
гичната радиозащита и в частност на хра-
ненето, като възможен фактор за нама-
ляване инкорпорацията на радионуклиди 
и степента на лъчево увреждан [4,5]. В 
условията на непрекъснато повишава-
щите се изисквания за здравословен на-
чин на живот в последните години една 
от основните тенденции в съвременната 
хранителна промишленост е свързана 
с производството на храни с високо ка-
чество чрез рационалното използване 
на хранителните източници и прилагане 
на нови технологии, които запазват ес-
тествените качества на продуктите, пра-
вят ги по-здравословни, по-безопасни и 
дълготрайно съхраними [1,3]. Основни-
те изисквания към всички технологии за 
производство и съхранение на храни е да 
осигурят продукти с непроменена храни-
телна стойност, с добър вкус, структура и 
аромат. В процеса на изпълнение на на-
шето изследване  ще се разработят ли-
офилизирани концентрати от обезкосте-
но висококачествено биволско месо, кои-
то да  представляват улеснение за ради-
озащитното хранене. Същите ще бъдат 
изпробвани в биологичен експеримент. 

Цел: да се изследва радиозащит-
ния 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 обогатя-
ване на познанията в областта на диети-
те с противолъчев ефект.
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Материали и методи: Опитни жи-
вотни - полово зрели линии мишки БДФ и 
СВА с тегло 20-22 гр. За храна е използ-
вано 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 про-
дукти се приемаха перорално. Ефектите 
бяха оценявани спрямо контролни групи 
получаващи обичайните храни. Профи-
лактичното третиране с добавката включ-
ваше 9 последователни дни преди об-
лъчване. Лечебното - 10 последователни 
дни след облъчване. Животните от всяка 
група бяха държани и гледани при еднак-
ви условия. Достъпът до храна и вода бе 
свободен през цялото време на деноно-
щието. Храните се подаваха всяка сутрин. 
Мишките получаваха добавката заедно с 
обичайната храна като нашите изчисле-
ния показаха че всяка е консумирала по 
3 гр. дневно. Избраният модел на подава-
не на храна се използва за отчитане на 
възможен профилактичен (преди облъч-
ването) или лечебен (след облъчването) 
ефект на изпитваните продукти. Експери-
ментални групи - животните бяха разделе-
ни на групи от по 5 мишки в зависимост от 
режима на хранене както следва:

1 гр: женски мишки- облъчена кон-
трола хранена с вивариумна храна

2гр: женски мишки-облъчени и тре-
тирани лечебно 

3 гр: женски мишки-облъчени и тре-
тирани лечебно и профилактично

4 гр: мъжки мишки-облъчена кон-
трола хранена с вивариумна храна

5 гр: мъжки мишки-облъчени и тре-
тирани лечебно 

6 гр: мъжки мишки-облъчени и тре-
тирани лечебно и профилактично

7гр: мъжки мишки-контрола хране-
на с вивариумна диета (таблетирани дро-
жди и вода) 

Резултати и обсъждане: В наше-
то изследване се симулира хранене на 
пациенти подложени на лъчева терапия 
и ще се установи дали разработваните 
специализирани храни имат благопри-
ятен 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 ва-
жна роля при провеждането на оптимиза-
цията на лечението при такива пациенти 
и получаване на благоприятен изход при 
такива терапии. Проследени бяха тегло и 
хематологични показатели.

От направените измервания се уста-
нови, че при всички опитни групи имаме 
повишение на телесната маса спрямо об-
лъчените контролни групи При женските 
мишки имаме по-ясно изразено положи-
телно действие на храненето след об-
лъчване, съответно нарастване с 12-14% 
спрямо контролите, докато при мъжките е 
от порядъка 7-8%.
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Фиг.1 Относително изменение на те-
глото при женски мишки преди и след об-
лъчване, извършено на 9-ия ден

Изменението на теглото на жив ор-
ганизъм по принцип се описва най-добре 
с експоненциална крива, при която пър-
воначално имаме по-бързо нарастване 
на теглото, след което при определена 
възраст се достига до максимум. За из-
следвания период по време на провеж-
дане на експеримента, считаме че най-
доброто 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 въз-
становяване на теглото. Това се отнася 
разбира се при поносими за организма 
дози, какъвто е нашият случай. При ви-
соки дози на облъчване кривата описва-
ща процеса ще бъде полином от втора 
степен с максимум преди облъчване и 
постепенен спад на теглото до летал-
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ния край. На фиг.1 са показани кривите 
описваща процеса на изменение на те-
глото при женски мишки. Резултатите на 
графиката са дадени в проценти спрямо 
първото измерване. Наблюдава се харак-
терния спад на теглото след облъчване. 
При контролния вариант възстановяване-
то на теглото почти липсва. Вариантът с 
лечебно хранене се характеризира с по-
бързия период на възстановяване след 
облъчване в сравнение с профилактич-
ния. За сметка на това варианта при про-
филактичното хранене се характеризира 
с много висока степен на поносим спрямо 
стресовия фактор, като загубата на тегло 
е минимална. В края на изследвания пе-
риод се наблюдава почти еднакви стойно-
сти на изследвания показател. На фиг.2 
са показани аналогичните криви описва-
ща процеса на изменение на теглото при 
мъжки мишки. Като цяло наблюдаваните 
тенденции са подобни. Характерна осо-
беност е резкият спад на теглото непо-
средствено след облъчване при варианта 
с лечебно хранене. В случая адаптация-
та при промяната на начина на хранене е 
по-бавна отколкото при женските мишки, 
но впоследствие възстановяването на те-

глото е много по-бързо. Малко по-високи-
те стойности на възстановяване не тегло-
то се дължат на по-високата поносимост 
на мъжките организми към облъчването. 

Направен бе двуфакторен диспер-
сионен 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 ви-
сок ранг на доказаност – съответно със 
степен на достоверност Р= 0,01 за целия 
изследван период и Р= 0,001 за периода 
непосредствено след облъчване. Разли-
ка между половете е получена със ниска 
степен на достоверност Р= 0,05 при из-
следване на периода след облъчване. 
Взаимодействието между двата фактора 
не е доказано. Имаме доказано действие 
на фактора хранене при Р=0,01. Взаимо-
действие между храненето и пола не се 
доказа.
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Фиг.1. Изменение на относителна-
та концентрация на левкоцити при женски 
мишки

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

Фактор на изследване
Ранг на доказаност

За целия период За периода след облъчване

F оп Fkр
0,05

Fkр
0,01

Fkр
0,001 Ранг F оп Fkр

0,05
Fkр
0,01

Fkр
0,001 Ранг

Начин на хранене 8,82 3,40 5,61 9,34 ** 12,66 3,40 5,61 9,34 ***
Пол 0,98 4,26 7,82 14,03 - 6,12 4,26 7,82 14,03 *

Взаимодействие между двата фактора 0,30 4,26 5,61 9,34 - 0,09 4,26 5,61 9,34 -

P= 0,001 - ***; P= 0,01 - **; P= 0,05 - *
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Фиг.2 Относително изменение на те-
глото при мъжки мишки преди и след облъч-
ване, извършено на 9-ия ден

Таблица 1
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спад след облъчване и постепенно въз-
становяване на стойностите на показате-
ля с времето. 

Направеният двуфакторен диспер-
сионен статистически анализ (пол и на-
чин на хранене) на изследване на показа-
теля концентрация на левкоцити в кръвта 
за 10-дневния период не показа статисти-
чески значими разлики между отделните 
изследвани съвкупности, което е възмож-
но да се дължи на сравнително малката 
представителна извадка (10 броя на ва-
риант) и високата вътрешногрупова дис-
персия 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 изменени-
ето на теглото на облъчени с доза 2,25 
kGy мишки с висока степен на достовер-
ност – 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 кон-
центрация на левкоцити в кръвта.    

3. Доказва се ефектът от биологич-
ната радиозащита - храненето, като въз-
можен фактор за намаляване  степента 
на лъчево увреждане.
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Фиг.2. Изменение на относителна-
та концентрация на левкоцити при мъжки 
мишки

Табл.2 Статистически показатели на изследване на концентрацията на левкоцити 
при мишки

Фактор на изследване Ранг на доказаност
F оп Fkр  0,05 Fkр  0,01 Fkр  0,001 Ранг

Начин на хранене 0,90 3,40 5,61 9,34 -
Пол 3,52 4,26 7,82 14,03 -

Взаимодействие между двата фактора 2,05 4,26 5,61 9,34 -
P< 0,001 - ***; P< 0,01 - **; P< 0,05 - *
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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 заболява-
ния (контролна група N = 50 очи). Извършен е качествен и количествен анализ на изобра-
женията 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 нер-
ви, нарушена морфология, както и хиперрефлективни клетки в близост до суббазалния 
нервен плексус. На ниво строма се визуализират вълнообразни структури, вероятно пато-
логично регенерирали стромални нерви, както и микроточки с различен размер и структу-
ра. 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 specifi c structures and infl ammatory cells. The cell density in the basal layer 
of diabetic patients was signifi cantly lower than in healthy controls (p < 0.0004). In diabetic corneas we also ob-
served increased tortuosity, thickened nerves, irregularities. We found highly refl ective cells in close vicinity to sub-
basal 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 conclu-
sions 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 defi nes the extent of corneal  damage 
in diabetic patients. This novel technology provides  new possibilities not only in the research of diabetic complica-
tions in ocular surface but also could act as a surrogate measure of the severity of diabetic somatic neuropathy.

Key words: cornea, diabetes, confocal microscopy
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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 ми-
лиона [6]. Според Световната здравна 
организация (СЗО) към 2014 г глобалната 
честота на диабета е 9% във възрастова-
та група над 18 г. [4]. Най-разпростране-
ните форми на захарния диабет са неин-
сулинозависим (тип 2), инсулинозависим 
(тип 1) и гестационен диабет. Ефектите на 
захарния диабет включват дългосрочно 
увреждане, нарушена функция и недоста-
тъчност на различни органи, включително 
и очите [5]. Най-често срещаното хронич-
но очно усложнение на диабета и водеща 
причина за слепота сред трудоспособно-
то 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, диа-
бетът предизвиква множество други про-
мени в окото [6]. С особена клинична зна-
чимост са измененията на предната очна 
повърхност. Диабетната невротрофична 
кератопатия е компонент от диабетна-
та полиневропатия и е основна причина 
за роговичните проблеми при пациенти-
те с диабет [7]. Тя се изразява клинично 
в намалена корнеална чувствителност, 
увеличена дебелина, персистиращ едем, 
по-висок риск от прорастване на епител-
ни клетки в стромата след рефрактивна 
хирургия [7]. Ендотелните клетки на рого-
вицата променят размера и формата си, 
което ги прави по-податливи на уврежда-
не.  От страна на ириса най-тежкото ус-
ложнение е неоваскуларизацията с ан-
гажиране на камерния ъгъл и развитие 
на вторична закритоъгълна глаукома [4]. 
Диабетът е и допълнителен рисков фак-
тор за реакция на отхвърляне на транс-
плантата след кератопластика [4]. Слъз-
ната секреция е намалена и синдромът 
на слъзна дисфункция се среща с голя-
ма 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 хистоло-
гичното изследване с биопсия, позволя-
ваше установяването на преклинични из-
менения на предната очна повърхност на 
клетъчно ниво. Сега в офталмологията са 
достъпни нови неинвазивни методики за 
образна диагностика като оптичната кохе-
рентна томография и лазер сканиращата 
конфокална микроскопия на живо (ЛСКМ). 
ЛСКM е използвана за неинвазивно визу-
ализиране 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 микрострукту-
рен 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 па-
циенти провеждат лечение с перорални 
медикаменти и с възможност за домаш-
но 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 микрохемо-
рагии) диабетна ретинопатия, без оток в 
макулата. Коригираната зрителна остро-
та на всички пациенти е над 0.7 за всяко 
око. Пациентите със съпътстващи очни 
заболявания и патология са изключени от 
проучването. Всеки участник е информи-
ран за целта на проучването, рисковете, 
евентуалния дискомфорт от изследвани-
ята и е преминал предварително пълен 
очен преглед. На всеки пациент, отгова-
рящ на включващите критерии и подпи-
сал информирано съгласие, е извърше-
на ЛСКМ  на живо с ново поколение ми-
кроскоп HRT 3 RCM (Heidelberg Retina 
Tomograph 3 – Rostock Cornea Module, 
Heidelberg Engineering GmbH, Germany). 
Изследвана е централната част на рого-
вицата при всички очи, лимбът в две точ-
ки– на 3 и 9 часа, както и темпоралната 
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част на булбовата конюнктива. Качестве-
ните снимки (без артефакти от движение 
и компресионни линии) от таргетните сло-
еве са селектирани за последващ качест-
вен 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 плътност-
та на базалните епителни клетки на рого-
вицата 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 ендотелни-
те 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 кон-
тролите– 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 база-
лен епител и ендотелен слой при очите от 
група А и Б

Група
Плътност на клетки– 
роговичен базален 
епител

Плътност на клетки–
роговичен ендотел

А – диабе-
тици

5067±231 кл/мм² 2635±96 кл/мм²

Б – здрави 
контроли

5955±194 кл/мм² 2724±98 кл/мм²

При качествения анализ на изобра-
женията в базалния епител и на различ-
ни нива в стромата на роговицата при 28 
от 50 очи са установени пръснати хипер-
рефлективни депозити с различни раз-
мери (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 за-
мъглени очертания на роговичните нерви 
(Фиг.2 А). На нивото на стромата се визу-
ализират вълнообразни структури, веро-
ятно патологично регенерирали стромал-

ни нерви, както и микроточки с различен 
размер и структура. Пръснати плеомор-
фни хиперрефлективни депозити по ро-
говичния 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 наблюда-
вана също различна степен на полимега-
тизъм и плеоморфизъм на ендотела (Фиг. 
2 Б), която не се установява при контро-
лите (Фиг.2 Г). При изследването на лим-
балната 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 веро-
ятен възпалителен произход, със сред-
на 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 установе-
ни 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 
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стромата се наблюдава по-груба структу-
ра на съединителнотъканните влакна и 
по-изразена обща хиперрефлективност 
на тъканта– данни за синдром на слъзна 
дисфункция (Фиг. 3 В, Г).

Обсъждане: Диабетът предизвик-
ва множество промени в окото, а тяхна-
та 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, причи-
нена от хроничната хипергликемия. Въ-
треклетъчното натрупване на сорбитол, 
оксидативният стрес и свръхактивацията 
на протеинкиназа С водят до небратими 
увреди на клетките. Специфичните про-
мени в капилярите на ретината включват 
загубата на перицити и задебеляване на 
базалната им мембрана [5]. Тези измене-
ния благоприятстват капилярната оклу-
зия и нарушената ретинална перфузия. 
Предишно проучване с помощта на кор-
неална конфокална микроскопия доказва 
увеличен брой на клетки тип Langerhans 
при диабетици и по-специално в ранни-
те 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 суб-
базалния нервен плексус и промени в 
дължината и тортуозитета на нервните 
влакна. Базирайки се на тези наблюде-
ния авторите доказват корелация между 
тежестта на диабетната ретинопатия и 
роговичната невропатия [9]. 

Midena и съавтори през 2006 г до-
казват структурни нарушения на ниво 
строма, включително стромалните рого-
вични нерви- задебеляване базалната 
ламина на Швановите клетки и аксонал-
на дегенерация [11]. При качествения 
анализ на изображенията на  стромата 
ние също визуализираме хиперрефлек-
тивни структури, вероятно патологично 
регенерирали стромални нерви, както и 
микроточки с различен размер и форма. 
В нашето изследване доказваме незначи-
телно намаляване броя на ендотелните 
клетки, наличие на депозити и известна 
степен на полимегатизъм и плеоморфи-
зъм. Тази ендотелиопатия повишава риск 
от ендотелна декомпенсация и булозна 
кератопатия след катарактална хирургия 
при пациентите с диабет и би затрудни-
ла менажирането на пролиферативната 
диабетна ретинопатия при евентуалното 
й развитие. Други изследвания съобща-
ват за подобни микроструктурни проме-
ни на база на спекуларна микроскопия 
[8, 10]. Установената понижена плътност 
на клетките от роговичния базален епи-
тел вероятно е резултат на комбинация 
от различни механизми, включващи по-
нижена инервация от увредения субба-
зален нервен плексус и алтерации на 
базалната мембрана. При изследването 
на лимбалната област в повече от поло-
вината очи на пациентите с диабет ние 
установяваме по-висока рефлективност 
на съединителната тъкан в сравнение с 
контролите, наблюдават се и ярки хипер-
рефлективни клетки с вероятен възпали-
телен произход. Досега в литературата 
няма убедителни данни, които да доказ-
ват корелация на тези депозити с диабе-
та или продължителността му. Ние смя-
таме, че възпалителните клетки, открити 
в тази област, са част от патогенетичната 
каскада на синдрома на слъзна дисфунк-
ция при диабетици.

Изводи: Забавената проява и съот-
ветно лечението на очните увреждания в 
следствие диабет са интердисциплина-
рен проблем. Понастоящем има два ос-
новни момента в профилактиката на тези 
изменения– на първо място това е интен-
зивния контрол на диабета, съпроводен 
от стриктен контрол на кръвното наля-
гане 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 
ми кроскопия позволява неинвазивно и 
повторяемо изследване на живо на ми-
кроструктурните изменения на очната 
повърхност при пациенти с диабет. Струк-
турните промени, установени с тази мето-
дика, създават предпоставки за бъдещи 
по-задълбочени наблюдения на синдрома 
на слъзна дисфункция, често срещан при 
пациенти с диабет. Лазерната конфокал-
на микроскопия на живо има потенциал 
да се използва за преклинично диагно-
стициране на начални периферни поли-
невропатични изменения при диабетици. 
Методиката има място и при проследване 
на хистопатологичните изменения в про-
гресията на увреждането на роговичните 
нервни влакна при диабетната кератопа-
тия, както и при наблюдение на ефекти-
те от различни схеми на лечение. След-
ващите фази на настоящото прочуване 
биха могли да допринесат за по-доброто 
разбиране на патогенезата и хода на диа-
бетните микроструктурни увреди не само 
на окото, но и на целия организъм.
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ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКО-
ВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТА-
ТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ

 Мачев С.1, М.Станкев1, К.Гиров2

1 - НКБ-София, 2 - ВМА-София

Въведение: Хроничната артериал-
на недостатъчност на крайниците (ХАНК) 
спада към артериалните стенотично-об-
турационни заболявания (АСОЗ), които 
могат да се проявят на множество места 
в артериалната система. В зависимост от 
локализацията на артериалните обструк-
ции и стенози освен ХАНК се различават 
отделните заболявания – Хронична исхе-
мична болест на сърцето (ХИБС) и ми-
окарден инфаркт, хронична артериална 
мозъчна инсуфициенция (ХАМИ) и исхе-
мичен мозъчен инсулт, исхемична ентеро-
патия и мезентериален инфаркт, бъбреч-
на исхемия с реновазална хипертония и 
бъбречен инфаркт [4, 5, 7, 33, 38, 40, 55].

Кардиоваскуларни рискови фак-
тори:

След Фремингамската студия се 
наложи понятието “рискови фактори” за 
възникването на атеросклерозата. Ка-
сае 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 ате-
росклероза. Петгодишната инцидентност 
за възникването на атеросклероза при 
първоначално здрави мъже сред непуша-
чите е 6%, а сред пушачите – 18%(44). Па-
тогенната роля на тютюнопушенето е по-
изявена при ХАНК, отколкото при ХИБС. 
Епидемиологичните студии доказват, че 
при пушачите ХАНК настъпва с около 10 
години по-рано, отколкото при непушачи-
те [5, 65]. Тютюнопушенето покачва риска 
от АСОЗ и при двата пола. Тежестта на 
ХАНК нараства с количеството изпушени 
цигари[24]. Трайното спиране на тютюно-
пушенето корелира с бърз спад на инци-
дентността на ХАНК. При спрелите да пу-
шат (т. нар. експушачи) инцидентността 
на ХАНК след една година се изравнява 
с тази при непушачите [45]. Възможните 
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патогенетични механизми за възникване-
то на атеросклероза при дълготрайното 
инхалиране на тютюнев дим са следни-
те: оксидативни увреждания на ендотела 
чрез липидна пероксидация и образуване 
на свободни кислородни радикали [71]; 
повишена ендотелна контракция от по-
вишеното отделяне на катехоламини при 
тютюнопушене [46]; нарушена обмяна на 
кислорода между кръвта и артериална-
та стена при повишена концентрация на 
CO-Hb в кръвта [64]; нарушен клетъчен 
липиден обмен [32]; повишена адхезия 
на тромбоцитите върху ендотела и пови-
шена пролиферация на гладкомускулни-
те клетки [13]; активиране на плазмения 
коагулабилитет [47]; вторична полигло-
булия вследствие на хроничните бело-
дробни увреждания при пушачите [64]; 
намален синтез на NO [34]; имунопатоге-
нетични реакции; повишена секреция на 
TNF-alpha [9].

Захарен диабет-Диабетиците раз-
виват пет пъти по-често атеросклероза 
отколкото недиабетиците. При продължи-
телност 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 макроангиопа-
тия е отделна нозологична единица [5]. 
Възможните патогенетични фактори за 
развитието на атеросклероза при захарен 
диабет са: авансирали крайни продукти 
на гликолизата (advanced glycosilated end-
products AGE) получени при хиперглике-
мия [36], които чрез рецептори реагират с 
макрофагите, като се освобождават мно-
жество цитокини с пролиферативна и ми-
тотична активност - съдовият ендотелен 
растежен фактор-бета (vascular endothe-
lial growth factor – β, VEGF-β) предизвик-
ващ повишен капилярен пермеабилитет и 
неоваскуларизация; проинфламаторният 
туморен некрозен фактор – алфа (tumor 
necrosis factor – α, TNF-α); ангиотензин-II, 
предизвикващ повишената пролифера-
ция и миграция на гладкомускулни клетки; 
ендотелин I, предизвикващ повишен ваз-
оспазъм; хиперинсулинемия и инсулино-
ва резистентност, които са съотговорни 
за повишената пролиферация на гладко-
мускулни клетки и нарушенията в липид-
ната обмяна [70]; хиперкоагулабилитет с 
повишена концентрация на PAI-1 (инхи-

битора на плазминогеновия активатор) 
и повишена тромбоцитна агрегация [42]; 
допълнителни васкуларни рискови факто-
ри, отчасти свързани със захарния диабет 
(дислипидемия и артериална хипертония) 
[17].През последните десетилетия се до-
казва, че инсулиновата резистентност 
играе ключова роля при т.нар. метабо-
литен синдром, който се характеризира 
като съчетание на затлъстяване, неинсу-
линозависим захарен диабет, хиперинсу-
линемия, хиперлипидемия, хипертония, 
хиперурикемия и кардиоваскуларни забо-
лявания [49]. Сутрешната хиперинсулине-
мия на гладно би могла да се смята за не-
зависим рисков фактор при миокардната 
исхемия. При животински експерименти 
се доказва, че инсулинът стимулира ате-
рогенезата. Повишените концентрации 
инсулин предизвикват натрупване на раз-
лични липиди в съдовата стена и проли-
ферация на гладкомускулни клетки в нея. 
Инсулинът стимулира холестеролния син-
тез и по-специално синтеза на липопроте-
ини с много ниска плътност (VLDL), също 
така повишава броя на LDL-рецепторите 
и по този начин води до натрупване на хо-
лестерол в клетките. Освен това високите 
концентрации инсулин потискат обратна-
та резорбция на натрий в дисталните бъ-
бречни тубули и по този начин предизвик-
ват артериална хипертония [69].

Хипер- и дислипидемия - пови-
шените стойности на общия холестерол, 
LDL-холестерола и триглицеридите, респ. 
отчетливо намалените стойности на HDL-
холестерола корелират тясно с възниква-
нето на атеросклероза [5, 7, 40, 44, 55].

Общ холестерол - около 50% от 
хората над 40 годишна възраст имат по-
вишени стойности на общия холестерол. 
Причините за това са предимно нару-
шенията в храненето, генетичната пре-
диспозиция, ендокринни нарушения, за-
харен диабет, бъбречни заболявания, 
чернодробни заболявания, дългосрочно 
лечение с бета-блокери, диуретици и цик-
лоспорин. Тютюнопушенето засилва ате-
рогенния ефект на хиперхолестеролеми-
ята. LDL-холестеролът се транспортира 
предимно с LDL. Съществува правопро-
порционална линеарна зависимост меж-
ду нивото на LDL-холестерола и риска от 
атеросклероза. HDL-холестерол-Ниският 
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HDL-холестерол е самостоятелен рисков 
фактор за възникването на атеросклеро-
за. Антиатерогенното действие на HDL-
холестерола се обяснява чрез обратния 
транспорт на холестерола от периферни-
те клетки към черния дроб и чрез потиска-
нето на оксидацията на LDL-холестерола. 
Лицата с високи концентрации на HDL-
холестерол имат по-голяма продължи-
телност на живота и по-ниска инцидент-
ност на миокарден инфаркт. Счита се че 
макрофагите имат централна роля при 
атерогенезата. При нарушено равновесие 
между притока и евакуирането на холес-
терола, те реагират с повишена секреция 
на различни продукти, които предизвикват 
атеросклеротични пролиферативни про-
цеси. Натрупването на излишен холес-
терол в макрофагите може да се дължи 
на две причини [56]: Дисрегулация на хо-
лестероловия биосинтез вследствие на 
дефектни LDL-рецептори в периферните 
клетки. Макрофагите разпознават “съста-
рените” LDL в кръвта и ги поемат чрез т. 
нар. Scavenger-рецептори; Дисрегулация 
на холестероловия прием при повише-
но съдържание на животински мазнини в 
храната, които само частично могат да се 
метаболизират в черния дроб. Намалени-
ят липиден клирънс води до образуването 
на атерогенни липиди, които макрофагите 
разпознават чрез scavenger-рецепторите 
и ги поемат, като при нарушаване на ли-
пидния им баланс, те освобождават ате-
рогенни секреторни продукти. Макрофа-
гите притежават два метаболитни начина 
за освобождаване от холестерола: зави-
симо от HDL-рецептора секретиране на 
холестерол (HDL-зависим метаболитен 
път); директно освобождаване на хо-
лестеролови фосфолипидни комплекси 
(HDL-независим метаболитен път). 
При повишен приток на холестерол към 
макрофагите ,клетъчният отговор се със-
тои в следните механизми: естерифици-
ране на свободния холестерол; отлагане 
на холестеролови естери под формата на 
цитоплазмени липидни капки; освобожда-
ване на холестерола чрез HDL-зависимия 
и HDL-независимия метаболитен път. Ко-
га то значително се наруши клетъчният 
баланс на холестерола в макрофагите, 
се стига до индукция на атерогенни се-
креторни продукти (ензими, протеини, 

растежни фактори и простагландини), 
които предизвикват атеросклеротичните 
пролиферативни процеси. Секретиране-
то на атерогенните продукти се влияе 
качествено и количествено от това, дали 
макрофагите са алтерирани допълнител-
но от възпалителни процеси в органи-
зма [56]. Важна роля в патогенезата на 
атеросклерозата играят група от рецеп-
тори наречени peroxysome proliferator-ac-
tivated receptors (PPARs) –активиращи се 
от липиди клетъчни ген-транскрипторни 
фактори, които регулират метаболизма 
на липидите и липопротеините, глюкоз-
ното равновесие и възпалението. PPARs 
се състоят от три подгрупи PPAR alpha, 
PPAR beta/delta и PPAR gamma. Установя-
ва се че активирането на PPARs alpha и 
gamma намалява прогресията на атерос-
клерозата не само чрез корекция на мета-
болитните нарушения, но и чрез директен 
ефект върху съдовата стена. Рецепторите 
PPAR модулират залавянето на левкоци-
тите за ендотелните клетки, контролират 
възпалителния отговор и липидната хо-
меостаза на моноцитите/ макрофагите и 
регулират синтеза на инфламаторни ци-
токини от гладкомускулните клетки. Ре-
цепторите PPAR са атрактивни терапев-
тични мишени за развитието на медика-
менти (ген-селективни PPAR-рецепторни 
модулатори), които ще могат да бъдат 
използвани при лечението на хронич-
ни възпалителни заболявания, каквото е 
атеросклерозата [15]. Липопротеин(а) = 
Lp(a)-въпреки че концентрациите на Lp(a) 
при човека са предимно генетично детер-
минирани, редица нарушения могат да 
повлияят синтеза и разграждането му. По-
вишените концентрации на Lp(a) са потен-
циращ рисков фактор, както при начална 
така и при напреднала артериосклероза. 
Поради наличната структурна хомолож-
ност и прилика с плазминогеновия акти-
ватор 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 пре-
връщането на плазминогена в плазмин, 
с което стимулира атеротромбогенезата 
по механизми, които са само частично 
известни. Същевременно Lp(a) има реге-
неративни 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 глюко-
зата. Резултатите от Physical Health Study 
показват тясна зависимост между пови-
шените концентрации на триглицеридите 
и инцидентността на периферната ате-
росклероза. Съществуват взаимовръз-
ки между липидите и хемостазните ме-
ханизми засягащи атеросклеротичните, 
вазомоторните и тромботичните компо-
ненти на АСОЗ. Доказват се зависимости 
между липидите от една страна и нивата 
на фибриногена, плазминогеновия акти-
ватор-1 и активирания фактор VII от дру-
га. LDL имат тромбогенно въздействие, 
докато HDL предпазват от тромбоза. Lp(a) 
вероятно повлиява артериосклеротични-
те процеси като се свързва с фибрина и 
така подтиска фибриновото активиране 
на плазминогена. Тъканният факторен 
комплекс отключва коагулационните ме-
ханизми чрез активиране на фактор X и 
фактор IX, което води при наличието на 
калций до образуване на тромбин.

Артериална хипертония - Фре-
мингамската студия доказва еднозначно 
епидемиологичната зависимост между 
хипертония и ХАНК. Хипертонията увели-
чава 2,5 пъти риска от АСОЗ при мъжете 
и 3,9 пъти - при жените. Тези зависимости 
се откриват също в Базелската и Единб-
ургската студии (68, 30, 28). Артериална-
та хипертония има превалентност около 
20% сред възрастното население и се 
среща по-често при мъжете. Освен пър-
вичната или есенциалната хипертония 
(95% от пациентите), при 5% се очакват 
вторични форми, най-често с реновазал-
на генеза в следствие на атеросклеро-
тични промени. Атеросклерозата от една 
страна е следствие на хипертонията, от 
друга страна е нейн съпричинител. По-
рядко (предимно при млади жени) сте-
нозите на бъбречните артерии са след-
ствие на фибромускулна дисплазия [5, 
7, 8]. Хипертонията, поради повишеното 
централно перфузионно налягане, може 
да забави проявата на началните симп-
томи при ХАНК. Понякога симптомите на 

claudicatio intermittens се проявяват едва 
след като хипертонията бъде открита и 
лекувана [51, 19, 65].

Нарушения на хемостазата-наднор-
мената концентрация на фибриногена се 
приема за независим рисков фактор при 
атеротромбозните заболявания. Завише-
на плазмена концентрация на плазмения 
фибриноген се отчита прогресивно с на-
предването на възрастта, при наднормено 
тегло, при жени в менопауза, при инфек-
ции, при вземане на орални контрацепти-
ви, при генетично детерминирани лица и 
при наличие на рискови фактори – тютю-
нопушене, затлъстяване, захарен диабет 
и най-често при настъпване на нестабил-
на ангина пекторис, миокарден инфаркт и 
внезапна сърдечна смърт [5, 38, 18]. Нови 
проучвания показват че генетичният поли-
морфизъм на фибриногена оказва заед-
но с концентрацията на циркулиращия в 
плазмата фибриноген въздействие върху 
предразположението към и тежестта на 
атеротромбозните заболявания. Относно 
генетичния алел beta-fi brinogen-455A се 
доказва, че той е самостоятелен генети-
чен рисков фактор за възникването и прог-
ресирането на атеросклерозата [37,22]. 
Предиктивната стойност на кръвосъсир-
ващия фактор VII за възникването на ате-
рогенни заболявания се доказва трудно. 
Асоциациите му с други рискови фактори 
или атеротромбозни състояния са подоб-
ни 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 забо-
леваемост [52]. Маркерите за тромбино-
ва активност – фибринопептид-А (Fp-A) 
и протромбиновите фрагменти (F1+2) са 
увеличени по време на пристъпи от анги-
на пекторис или след настъпил миокарден 
инфаркт. Тяхната роля като съпричините-
ли на острите коронарни инциденти се 
проучва [5, 39]. Важна е ролята на фиб-
ринолитичната система при пораждането 
и прогресирането на атеросклеротичните 
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заболявания. Установяват се зависимо-
сти между намаления фибринолитичен 
потенциал и по-специално повишената 
концентрация на инхибитора на плазми-
ногеновия активатор (PAI-1) и тежестта на 
коронарната склероза [39].

Хиперхомоцистеинемия - тя се на-
блюдава при 6% от хората в популацията, 
а при пациентите с ХАНК честотата и е 
от 30% до 60%. Хиперхомоцистеинеми-
ята 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 хи-
перхомоцистеинемия 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 хронич-
на бъбречна недостатъчност, хронична 
лимфолевкоза, псориазис и недоимъчно 
хранене. Възможните механизми на ате-
рогенезата при хиперхомоцистеинемия 
са: индукция на ендотелна увреда с пос-
ледваща фиброза на интимата и медия-
та [23]; стимулиране на медиираната от 
гладкомускулните клетки автооксидация 
на LDL-холестерина [26]; тромбогенно 
действие чрез повишена тромбоцитна 
адхезия и потискане на тромбопротектив-
ните свойства на ендотелните клетки [61].

Хронични инфекции-при хронични 
инфекции на дихателните пътища с про-
дължителност над 3 месеца рискът за 
възникване на атеросклероза се повиша-
ва с около 35%, а при наличие на ИБС 
рискът от внезапна сърдечна смърт нара-
ства с около 50%. Хроничните инфекции, 
особено тези на дихателните пътища се 
отчитат като самостоятелен рисков фак-
тор за ХАНК, ИБС и миокарден инфаркт 
[5, 35, 65].

Генни полиморфизми-касае се за ге-
нетични фактори като възможни съпричи-
нители на атеросклерозата. Болшинство-
то от тях повишават риска от възникване 
на атеросклероза, като въздействат върху 
патогенността на класическите рискови 
фактори - диабет, хипертония и хиперли-
пидемия. Мутанти на аполипопротеините 
(апо-Е4) с превалентност 1%– 2% са свър-

зани с повишен риск от фамилна хипер-
липидемия тип III. Мъжете с апо-Е4 имат 3 
пъти по-висок риск от коронарни сърдеч-
ни заболявания и 30 пъти по-висок риск 
от болестта на Alzheimer [43]. Отделни 
генетични алели на полиморфните транс-
ферни протеини за холестериновия естер 
водят до повишени стойности но холес-
терина, също така намаляват действието 
на статините [57]. Действието на никоти-
на, 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 тютюнопуше-
не. Значението на този дефектен алел за 
риска от атеросклероза при пушачите се 
изследва понастоящем. При група с ко-
ронарографски доказана коронарна скле-
роза честотата на нулевия ген за GSTM1 
е 57% [67]. Възникването на артериални 
тромби е важен компонент при възниква-
нето и прогресирането на АСОЗ. Генните 
мутации на фактор V (Leiden) или на про-
тромбина, двата най-важни наследствени 
маркера за тромбофилия, не са свързани 
с повишен риск за АСОЗ. Генетични ком-
поненти определят обаче до 50% концен-
трациите на фибриногена, на фактор VII и 
на PAI-1. Точното значение на вродените 
или придобитите форми на тромбофи-
лия за възникването на атеросклероза се 
проучва [21]. Открити са променени гени 
в надбъбреците, които увеличават над-
нормено продукцията на алдостерон в 
стресови ситуации, което води до хипер-
тония още в детска възраст. Без подходя-
що лечение засегнатите умират често от 
апоплексия на възраст между 20 и 30 го-
дини (2). Повишен интерес събужда фар-
макогенетиката, която изследва въздейст-
вието на генетичните фактори върху ме-
дикаментозното лечение. Действията на 
АСЕ-инхибиторите, бетаблокерите [48], 
статините [58], кумарините [53, 41] и мно-
го други медикаменти значително зависят 
от различни генни фактори. В бъдеще ще 
има възможност с помощта на обикнове-
ни генни анализи да се улесни оптимал-
ният избор и дозировката на различните 
медикаменти. Това обещава по-бърз оп-
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тимален терапевтичен резултат, по-малко 
странични действия и по-малко разходи 
за здравеопазване [14].

Други рискови фактори-Напред-
нала възраст-превалентността на ате-
росклерозата се увеличава с възрастта, 
когато се увеличава и влиянието на други 
рискови фактори. Възрастта е независим 
прогностичен параметър свързан с те-
жестта на заболяването. Инцидентността 
на големите ампутации при ХАНК нара-
ства 5-6-кратно след 80-годишна възраст 
[6, 65]. Напредналата възраст е важен 
рисков фактор за разитието на атерос-
клерозата и нейните тромбоемболични 
усложнения. Комплексната система за 
възстановяване на ендотела и съдова-
та стена (complex vascular repair system) 
включва клетки на съдовата стена и клет-
ки произхожащи от костния мозък, които 
подържат равновесието и интегритета на 
съдовия ендотел. Възрастово обуслове-
ният спад на произхождащите от костния 
мозък съдово прогениторни клетки (vas-
cular progenitor cells) водят до нарушения 
в системата за възстановяване на съдо-
вата стена (vascular repair system), които 
от своя страна отключват атеросклеро-
тичните възпалителни процеси и техни-
те тромбоемболични усложнения [20]. 
Ранните лезии на съдовата стена (пре-
атероми) са реверзибилни. Напреднали-
те атеросклеротични промени могат да 
бъдат стабилизирани и болестният про-
цес да бъде спрян чрез подходящи ан-
тиатеросклеротични мерки. Познаването 
на колагенния състав, протеоглюканите, 
екстрацелуларните металопротеази и 
хистоархитектониката на атеросклеро-
тичните плаки отваря нови перспекти-
ви 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 контра-
цептивни средства и тютюнопушене при 
жените, рискът от ИБС и ХАНК нараства 
значително, особено след климактери-
ума. Също така страданието тромбоан-
гиитис облитеранс, доскоро “привилегия” 
изключително на мъжкия пол, вече засяга 
и жени в 10-12% от случаите [54]. Прила-
гането на фитоестрогени като хранителна 
добавка има протективен ефект и нама-

лява риска от артериосклероза при пост-
менопаузални жени [66]. Отрицател-
ни емоционални стресове и личностен 
тип “D”. При потискане на отрицателните 
емоции, при блокиране на самочуствието 
и личностните прояви, при социално от-
чуждаване рискът от внезапна сърдечна 
смърт при болните с ИБС нараства сиг-
нификантно [27]. Предполага се че по-
ложителните емоции – спокойствието, 
хуморът, смехът и радостта имат профи-
лактично действие срещу проявите на 
атеросклероза и пораждат положителни 
лечебни реакции в организма [59, 61, 11]. 
Затлъстяването като нозологична еди-
ница е значим и независим кардио-васку-
ларен рисков фактор, който може да при-
чини проявата или да отключи и засили 
въздействието на други рискови фактори 
като артериална хипертония, захарен ди-
абет тип II, хиперинсулинемия, хипер- и 
дислипидемия. Мастната тъкан има ен-
докринна активност, която играе роля при 
свързаните със затлъстяването здравни 
усложнения и заболявания. Синтезира-
ните и секретирани от мастната тъкан 
цитокини (TNF-alpa, IL-6, Il-8) са свързани 
с развитието на инсулинова резистент-
ност и атеросклероза. Всички елементи 
на ренин-ангиотензиновата система се 
синтезират от адипозната мастна тъкан, 
което има важно отношение към хипер-
тонията. Синтезът и секретирането на 
PAI-1 от адипоцитите може да доведе до 
повишена тромбогенеза. Ендокринно ак-
тивни са предимно висцералните мастни 
депа, коети би обяснило тясната зависи-
мост между мастното натрупване имен-
но в тези депа и здравните усложнения 
при затлъстяването [50]. Обездвижва-
не. Лицата с много намалена физическа 
активност умират два пъти по-често от 
ИБС, отколкото лицата които провеждат 
редовно телесно обременяване. Умере-
ната физическа активност е важен про-
тективен фактор срещу атеросклерозата 
и нейните клинични прояви [16, 10]. 

Библиография : 

1. Андреев, А.; Луканова, Д.: Накратко за ар-
териосклерозата (в “Съдови заболявания” 
автор А. Андреев, акад. изд. “Проф. Марин 
Дринов” БАН, София, 1998, стр. 42-43). 

2. Вакрилова, Л., Слънчева, В., Яръкова, Н., 



67

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Калайджиева, М.: Синдром на персистира-
ща пулмонална хипертензия при новороде-
ни. Трудности в диагностиката и лечението 
с пример на два случая. Акуш. Гинекол. 
(София). 1999, 38(1): 26-30

3. Гиров, К.: Проучвания върху хроничната ар-
териална недостатъчност на горните край-
ници. Докторска дисертация. София, 1999

4. Дойчинов, Ал.: Клинична ангиология, Ме-
дицина и физкултура, София, 1992

5. Дойчинов, Ал.: Съвременна терапия на съ-
довите заболявания, Знание, 2001

6. Мачев,С.; Дойчинов, А.; Гиров, К.: Епиде-
миологични данни за хроничната артери-
ална недостатъчност на крайниците. Мед. 
Фарм. 2003 VII-VIII: 11-12.

7. Томов, Ил.: Клинична кардиология, Меди-
цина и физкултура, София, 1992

8. Торбова, С.: Хипертонична болест. Меди-
цина и физкултура, София, 1994

9. Андреев, А.; Луканова, Д.: Накратко за ар-
териосклерозата (в “Съдови заболявания” 
автор А. Андреев, акад. изд. “Проф. Марин 
Дринов” БАН, София, 1998, стр. 42-43). 

10. Вакрилова, Л., Слънчева, В., Яръкова, Н., 
Калайджиева, М.: Синдром на персистира-
ща пулмонална хипертензия при новороде-
ни. Трудности в диагностиката и лечението 
с пример на два случая. Акуш. Гинекол. 
(София). 1999, 38(1): 26-30

11. Гиров, К.: Проучвания върху хроничната ар-
териална недостатъчност на горните край-
ници. Докторска дисертация. София, 1999

12. Дойчинов, Ал.: Клинична ангиология, Ме-
дицина и физкултура, София, 1992

13. Дойчинов, Ал.: Съвременна терапия на съ-
довите заболявания, Знание, 2001

14. Мачев,С.; Дойчинов, А.; Гиров, К.: Епиде-
миологични данни за хроничната артери-
ална недостатъчност на крайниците. Мед. 
Фарм. 2003 VII-VIII: 11-12.

15. Томов, Ил.: Клинична кардиология, Меди-
цина и физкултура, София, 1992

16. Торбова, С.: Хипертонична болест. Меди-
цина и физкултура, София, 1994

17. Albaugh, G.; Kann, B.; Strande, L.; 
Vemulapalli, P.; Hewit, C.; Alexander, J.: 
Nicotin induces TNF-alpha expression, which 
mediates growth retardation in vitro. J. Surg. 
Res. 2001 Aug, 99(2): 381-384.

18. Altwein, J.E., Keuler, F.U.: Prävention und 
komplementarmedizinische Massnahmen beim 
Altern. Urolgie-A, 2002 Jul, 41(4): 318-324

19. Benninghoven, D., Specht, T., Kunzendorf, 
S., Ebeling, A., Friedrich, S., Jantschek, 
I., Jantschek, G.: Das Lubecker Interview 
zum psychosozialen screening (LIPS). Eine 
Validierungsstudie bei Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit. Psychother. Psychosom. Med. 

Psychol., 2003, Jun. 53(6): 267-274.
20. Boers, G.H.J.; Smals, A.G.; Trijbels, F.G.M.; 

Fowler, B.; Bakkeren, J.A.; Schoonderwaldt, 
H.C. et al.: Heterozygotes for homocysteinuria 
in premature peripheral and cerebral arterial 
disease. N. Engl. J. Med. 1985; 313: 709-715.

21. Cucina, A.; Sapienza, P.; Corvino, V.; Borrelli, 
V.; Mariani, V.; Randone, B.; Santoro-
Dangelo, L.; Cavallaro, A.: Nicotin induced 
smooth muscle cell proliferation is mediated 
through bFGF and TGF-beta-1. Surgery 2000 
Mar, 127(3): 316-322.

22. Dirckx, C., Donati, M.B., Iacoviello, L.: 
Pharmacogenetics: a pharmacosophistication 
or a new clinlcal tool for cardiologists? Ital. 
Heart J., 2000, Oct. 1(10): 662-666.

23. Duval, C., Chinetti, G., Trottein, F., Fruchart, 
J.C., Staels, B.: The role of PPARs in 
atherosclerosis. Trends. Mol. Med. 2002 Sep., 
8(9): 422-430.

24. Engstrom, G., Ogren, M., Hedblad, B., 
Wollmer, P., Janzon, L.: Asymptomatic leg 
atherosclerosis is reduced by regular physical 
activity. Eur. Vasc. Endovasc. Surg. 2001 
Jun., 21(6): 502-507

25. Federici, M.; Menghini, R.; Mauriello, A.; 
Hribal, M.L.; Ferrelli, F.; Lauro, D.; Sbraccia, 
P.; Spaguolli, J.G.; Sesti, G.; Lauro, R.: 
Insulin dependent activation of endothelial 
nitric oxyde synthase is impaired by O-
linked glycolysation modifi cation of signaling 
proteins in human coronary endothelial cells. 
Circulation 2002 Jul, 23, 106(4): 466-472.

26. Folsom, A.R.; Wu, K.K.; Rasmussen, M.; 
Chambless, L.E.; Alecsic, N.; Nieto, F. J.: 
Determinants of population changes in 
fi brinogen and factor VII over 6 years: the 
Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) 
Study. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2000 
Feb, 20(2): 601-606.

27. Glasser, S.P.: Hypertension, hypertrophy, 
hormones and the heart. Am. Heart. J. 1998 
Feb; 135(2):16-20.

28. Goldschmidt-Clermont, P.J.: Loss of bone 
marrow-derived vascular progenitor cells 
leads to infl ammation and atherosclerosis. 
Am. Heart. J. 2003, Oct. 146 (4 Suppl.): 5-12.

29. Grant, P.J.: The genetics of atherothrombotic 
disorders: a clinicians view. J. Thromb. 
Haemostas. 2003 Jul; 1(7): 1381-1390

30. Green, F.R.: Fibrinogen polymorphisms and 
atherothrombotic disease. Ann. N.Y. Acad. 
Sci. 2001; 936: 549-559.

Чуждоезичните източниците, цитирани в тази 
статия (31-79) могат да бъдат предоставени, при поиск-
ване от списанието.



68

V, 2016, 1(9)



B
G

.3
1

4
.1

4
.0

4
.0

4
   

   
   

   
  I

A
L 

2
0

6
8

4
/1

5
.0

5
.2

0
1

4



Здраве
в аванс!

PREVENTIVE 
MEDICINE 

ПРЕВАНТИВНА
МЕДИЦИНА

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА
гр. София - 1618, общ. „Красно село”

ж.к. „Борово”, бл. 229, ет. 1, ап. 2,

 e-mail: prev_med_bg@abv.bg
GSM: 0888237808

www.prevantivnamedicina.com

2016

ISSN: 1314-5681

печат ВТУ ПРИНТ
GSM: 0888707521

e mail: vtuprint@abv.bg

 V, 2016, 1(9)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




