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ВЪВЕДЕНИЕ
Сезонният грип е широко разпространена
вирусна инфекция, с ясно изразен сезонен пик
на заболяемост
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ЗНАЧЕНИЕ
Сериозен здравен проблем, причиняващ 3-5 милиона
тежки случаи на заболяването всяка година и около
500 000 случая на смърт годишно при
новородени, лица с напреднала възраст и пациенти
с подлежащи заболявания

Ghendon Y. Influenza - its impact and control Rapp. trimest. sanit. mond. 1992;45:306-11

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП
 За предотвратяване разпространението на

вируса на грипа сред хората, болните се
изолират и лекуват. Проблемите са свързани с
колебливата ефективност на тези методи. (1)

 Сезонната противогрипна ваксинация е със

сигурност най-ефективното средство за
превенция на заболяването или поне на
тежките усложнения. (2)

1.David H. Wallis , Jennifer L. Chin, Denise J.C. Sur, Influenza vaccination in pregnancy: current practices
in a suburban community. J Am Board Fam Med, 2004; 17(4).
2.Naleway Al, Smith WJ, Mullooly JP. Delivering influenza vaccine to pregnant women, Epidemiol. Rev. 2006;
28:47-53

БРЕМЕННИ И ГРИП
 Въпреки че по-голямата част от хоспитализираните пациенти и

завършилите летално случаи са сред лица над 65-годишна възраст (50%
от приетите в болница и 90% от починалите), инфекцията с грипния
вирус крие висок риск от усложнения за младите пациенти с
продължителен престой в интензивно отделение, пациенти с хронични
заболявания и бременни жени. (1)
 В исторически план смъртността при бременни жени, причинена от
инфекция с грипен вирус, по време на пандемията през 1918г., е
достигала 50%. За разлика от пандемията през 1957г., когато 25% от
смъртните случаи са били на бременни жени. (2,3,4,5)
 При бременни жени, които се обръщат към общопрактикуващите си
лекари във връзка с респираторни заболявания се налага два пъти почесто хоспитализация, за разлика от небременните жени във същата
възрастова група. Рискът от хоспитализация при бременни във втори и
трети триместър е 4-пъти по-голям. (1,3)

1.David H. Wallis , Jennifer L. Chin, Denise J.C. Sur, Influenza vacc ination in pregnancy: current practices in a suburban community.
J Am Board Fam Med, 2004; 17(4).
2.Harris JW. Influenza occurring in pregnant women: a statistical study of thirteen hundred and fifty cases.
J Am Med Assoc 1919;72:978–80.
3.Naleway Al, Smith WJ, Mullooly JP. Delivering influenza vaccine to pregnant women, Epidemiol. Rev. 2006; 28:47-53
4.Freeman DW, Barno A. Deaths from Asian influenza associated with pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1959;78:1172–5
5.Greenberg M, Jacobziner H, Pakter J, Weisl BA. Maternal mortality in the epidemic of Asian influenza, New York City,
1957. Am J Obstet Gynecol 1958;76:897–902

ЦЕЛ
Да се определи нагласата на общопрактикуващите лекари и
акушер-гинеколозите към противогрипната ваксинация
при бременни

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
 Проучването включва данни от анкети, които бяха





раздадени на общопрактикуващи лекари и акушергинеколози;
Участваха 120 общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и 63
акушер-гинеколози (АГ);
Данните от анкетите бяха въведени и обработени със
статистическия пакет IBM SPSS Statistics 23.0;
За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата
хипотеза, бе прието p<0.05;
При статистическата обработка на събраните данни
бяха използвани следните методи:

 Дескриптивен анализ
 Графичен анализ
 Точен тест на Фишер и тест χ2- за проверка на хипотези за

наличие на връзка между категорийни променливи

АНКЕТА ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ
I. Вие сте:

1. Мъж
2. жена
II. На колко години сте: ……..
III. Големина на практиката:
1. до 499 пациента 2. 500-1999
3. 2000-10000
4. над 10000
IV. Практиката Ви е в:
1. централна градска зона
2. малък град
3. град
4. село
V. Предлагате ли активно противогрипна
ваксинация на бременните жени от вашата
практика
1. Да
2. Не
Ако отговорът на предходния въпрос е бил
"да" - кога препоръчвате да се направи:
1. преди забременяване (при планирана
бременност)
2. още през 1-ви триместър
3. по време на 2-ри триместър
4. не по-рано от 3-ти триместър
5. през есенно-зимния сезон
VI. Кой според вас следва да препоръчва
имунизацията против грип:
1. общопрактикуващия лекар
2. акушер-гинеколога, проследяващ
бременността

VII. Защо според вашите наблюдения бременните
жени не се имунизират с противогрипна ваксина:
1.поради недостатъчна информираност за рисковете
за плода при заболяване
на майката от грип (по-ниско тегло на плода при
раждане, преждевременно раждане, мъртвораждане)
2.поради страх от нежелани странични ефекти след
ваксинация на бременната– като лесна
уморяемост, миалгия, хипотензия, повръщане
3.нежелание да се имунизират, тъй като се
притесняват да не се увреди плода от самата
ваксинация
4.по финансови причини
5.недостатъчна активност на здравната система и
медицинските специалисти
VIII. Как смятате, че следва да се уведомяват
бременните жени за ползите и необходимостта от
противогрипна имунизация във вашата практика
и в обществото:
1.постер 2.брошура
3.информационно
табло
4.вестници
5.чрез медиите
IX. Приблизителен имунизационен обхват на
бременните жени във вашата практика с
противогрипна ваксина за миналата година:
1. под 2% 2. под 5% 3. 5-50% 4. над 50%

А Н К Е Т А ЗА СПЕЦИАЛИСТИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИ
I. Вие сте: 1. мъж
2. жена
II. Вие сте на:
1.до 39 години
2. до 49 години
3. до 59 години
4.над 59 години
III. Наблюдавате:
1. до 100 жени
2. до 300 жени
3. до 500 жени
3. над 500 жени
IV. Считате ли, че противогрипната
ваксинация при бременни е безопасна за
майката и има ползвотворен ефект
(защитава от заболяване) върху плода?
1. ДА
2. НЕ
Ако отговорът е НЕ:
1. На бременната не трябва да се поставя
противогрипна ваксина
2. Ваксината не е ефективна при предпазване
от заболяване
3. Ваксината влияе негативно върху плода
4. Ваксината причинява грипно заболяване
V. Предлагате ли ваксинация против грип на
бременни жени?
1. ДА
2. НЕ

Ако отговорът е ДА:
1. Винаги на всички пациентки в активния
епидемичен сезон
2. Само на пациентки с подлежащи и хронични
заболявания
VI. По кое време на бременността предлагате
ваксинация на бременни?
1. През първия триместър на бременността
2. През втория триместър на бременността
3. През третия триместър на бременността
4. По всяко време на бременността
VII. Кой трябва да предлага и провежда
противогрипна ваксинация на бременни?
1. Личния лекар
2. Наблюдаващия акушер-гинеколог
3. Медицинската сестра
4. Други - ……….(кой?)
VIII. Как трябва да се провежда кампанията
за промоция на противогрипната
ваксинация?
1. Индивидуални и групови курсове на студенти
и лекари
2. Медийни кампании
3. Издаване на ориентирани към бременните
постери и брошури
4. Не трябва да се провежда

РЕЗУЛТАТИ
 Общопрактикуващи лекари – 120, 28 мъже (23,3%); 93 жени

(76,7%)
 Възрастова група 38-79; средна възраст 53.006,17
 Мъже: 30-39 г. – 0; 40-49 г. – 8; 50-59 г. - 14; 60-69 г. – 6; > 79 г.– 1
 Жени: 30-39 г. – 1; 40-49 г. – 23; 50-59 г. – 54; 60-69 г. – 14; > 79 г. –
0.
 Акушер-гинеколози – 63, 21 (33.3%) мъже; 42 (66.7%) жени
 Мъже: 30-39 г. – 4; 40-49 г.– 7; 50-59 г. – 10.
 Жени: 30-39 г. – 14; 40-49 г. – 11; 50-59 г. – 12; > 59 г. – 2.
Фигура 1. Разпределение на участниците по пол и възраст
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РЕЗУЛТАТИ
 Разпределение на анкетираните

ОПЛ по големина на практиката
 До 499 – 2
 500 – 1999 – 71
 2000 – 9999 – 39
 10000+ - 8

До 499
пациенти
2
1,7%
10 000+
8
6,7%

500-1999
71
59,2%
2000-9999
39
32,5%

 Разпределение на анкетираните

ОПЛ по местоположение на
практиката:
 Централна градска зона– 52
 Град– 52
 Малък град – 12
 Село – 4

Голям град
52
43,3%

 Разпределение на акушер-

гинеколозите по големината на
тяхната практика:
 До 100 – 40
 До 300 – 17
 До 500 – 2
 500+ - 4

село
4
3,3%

Малък град
12
10,0%

Централна
градска част
52
43,3%

РЕЗУЛТАТИ
 Препоръки на

 Препоръки на акушер-

общопрактикуващите
лекари за противогрипната
ваксина
 Да – 45 (37.5%)
 Не – 75 (62.5%)

100
80
60
40
20
0

гинеколозите за
противогрипната ваксина
 Да – 10 (15.9%)
 Не – 53 (84.1%)

ОПЛ

АГ
ОПЛ

Да

Не

АГ

РЕЗУЛТАТИ
 Препоръки на ОПЛ по

 Препоръки на АГ по

отношение на подходящо
време за поставяне на
ваксината
 Сезонно – 27.5%
 Преди бременността – 13.3%
 1ви триместър – 2
 2ри триместър – 0
 3ти триместър - 2

отношение на подходящо
време за поставяне на
ваксината
 Сезонно – 50%
 1ви триместър– 20%
 2ри триместър – 0%
 3ти триместър – 30%

50
40
ОПЛ

30

АГ
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РЕЗУЛТАТИ
 Мнение на ОПЛ за това кой

 Мнение на АГ за това кой

трябва да препоръчва
ваксината
 ОПЛ– 53.3%
 АГ – 65.8%

трябва да препоръчва
ваксината
 ОПЛ – 76.2%
 АГ – 19.0%
 Медицински сестри – 3.2%
 Други – 6.3%
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РЕЗУЛТАТИ
 ОПЛ – Причина бременните да отказват ваксинация:
 Недостатъчно информация по отношение на рисковете за





бебето в случай на инфекция на майката– 56 (46.7%)
Страх от нежелани лекарствени реакции– 34 (28.3%)
Ваксината като причина за фетални малформации– 92
(76.7%)
Финансови затруднения– 6 (5%)
Недостатъчно внимание от страна на медицинския
персонал– 17 (14.2%)

РЕЗУЛТАТИ
 ОПЛ за начина за промотиране на

 АГ за начина за промотиране на

ваксината
 Постери - 23 (19.2%)
 Брошури – 43 (35.8%)
 Табла – 42 (35%)
 Медиите – 75 (62.5%)
 Курсове – 0 (0%)
 Нищо 0 (0%)

ваксината
 Постери – 0 (0%)
 Брошури – 35 (55.6%)
 Табла – 0 (0%)
 Медиите – 21 (33.3%)
 Курсове – 31 (49.2%)
 Нищо – 10 (15.9%)
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0
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РЕЗУЛТАТИ
 Обхват на бременните жени с противогрипната ваксина
 Под 2% - 96 (80%)
 Под 5% - 15 (12.55%)
 До 49% - 8 (6.7%)
 Над 50 % - 1 (0.8%)
50+%
1
0,8%
5-49%
8
6,7%

Под 5%
15
12,5%

Под 2%
96
80,0%

ОБСЪЖДАНЕ
 Сезонът на грипната епидемия за Северното

полукълбо продължава от декември до март.
Вторият и третият триместър от бременността са с
продължителност 26 седмици. Следователно 17%
от всички бременни жени няма да попаднат в
рисковата група през времето на годишния сезонен
епидемичен пик.
 Оценката трябва да включва сезонната вариация на
ражданията и абортите по медицински причини.
 Следователно обхватът на ваксината не бива да
бъде по-висок от 70% от бременните жени.
Ваксиналният обхват на бременни жени в България
е около 2% през активния сезон на грипа.

ОБСЪЖДАНЕ
 Бременните жени отказват ваксинацията поради:
 Страх от фетални малформации;
 Липса на знания по отношение на рисковете за бебето в случай

на инфекция на майката.

 Други причини:
 Ваксината не е безопасна (1);
 Липса на информация по отношение на рисковете и ползите за

бебето (1,2,3,4);
 Ваксината не е ефективна (5);
 Ваксината причинява развитие на инфекцията (5);
 Проблеми с доставката – наличност на ваксината (1,2).
1.Naleway Al et al, Delivering influenza vaccine to pregnant women, Epidemiol. Rev. 2006; 28:47-53
2.Praphasiri Prabda et al, Do Thai physicians recommend seasonal influenza vaccines to pregnant women? A cross-sectional survey
of physicians perspectives and practices in Thailand, January 18, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169221
3.Steelfisher GK et al, Novel pandemic A(H1N1) influenza vaccination among pregnant women: motivators and barriers,
Am J Obstet Gynecol. 2011 (6Suppl 1): S116-23
4.Walker D. et al. Influenza vaccination coverage among pregnant women – 2011-12 Influenza season, United States. Weekly, 2012;
61(38):758-763
Tong A et al, A cross-sectional study of maternity care providers' and women's knowledge, attitudes, and behaviours towards
influenza vaccination during pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2008;30(5): 404–10

ОБСЪЖДАНЕ
 За да е убедена в необходимостта от ваксинация, бременната жена







трябва да бъде уверена в ползите за плода и безопасността на
ваксината (1).
При жени от етнически малцинства, необразовани и под 35-години
има по-голяма вероятност за отказ от ваксината (2,3).
Ако жената е била ваксинирана преди е по-вероятно тя да бъде
склонна да бъде ваксинирана (4).
Основният източник на информация трябва да бъде ОПЛ или други
квалифицирани лица. Препоръките от медицински сестри или
акушерки оказват значително по-малко влияние (4,5).
Съществува несъответсвие между това кой трябва да предлага и да
осигурява поставянето на противогрипната ваксина (5,6).

1.Steelfisher GK et al, Novel pandemic A(H1N1) influenza vaccination among pregnant women: motivators and barriers,
Am J Obstet Gynecol. 2011 (6Suppl 1): S116-23
2.Schrag SJ et al, Vaccination anf perinatal infection prevention practices amongst obstetrician-gynecologists.
Obstet Gynecol. 2003; 101 (4):704-10
3.Arao RF et al, Influenza vaccination of pregnant women: attitudes and behaviors of Oregon physician prenatal care providers,
MCHJ 2015 Apr;19(4):783-9.
4.Blanchard-Rohner G et al, Acceptability of maternal immunization against influenza: the critical role of obstetricians.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(9):1800-09
5.Praphasiri Prabda et al, Do Thai physicians recommend seasonal influenza vaccines to pregnant women? A cross-sectional survey
of physicians perspectives and practices in Thailand, January 18, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169221
6.Tong A et al, A cross-sectional study of maternity care providers' and women's knowledge, attitudes, and behaviours towards
influenza vaccination during pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2008;30(5): 404–10

ОБСЪЖДАНЕ
 Почти половината от анкетираните ОПЛ не препоръчват

противогрипната ваксина (1,2).
 10-15% са на мнение, че няма необходимост от поставянето й
(2).
 Лекари, които работят в по-големи многопрофилни болници
и се грижат за по-голям брой пациенти са склонни да
препоръчват ваксинацията по-често (3).
80% от лекарите препоръчващи ваксината са жени под 49
годишна възраст.
По-възрастните лекари проявяват скептицизъм по отношение
на ваксинацията и вероятно не биха я препоръчали на
бременни жени.

1.Praphasiri Prabda et al, Do Thai physicians recommend seasonal influenza vaccines to pregnant women? A cross-sectional survey
of physicians perspectives practices in Thailand, January 18, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169221
2.Schrag SJ et al, Vaccination and perinatal infection prevention practices amongst obstetrician-gynecologists. Obstet Gynecol.
2003; 101 (4):704-10.
3.Arao et al, Influenza vaccination of pregnant women: attitudes and behaviors of Oregon physician prenatal care providers,
MCHJ 2015 Apr;19(4):783-9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 За повишаване ваксиналното покритие при бременните жени

е необходимо да се проведат допълнителни проучвания, за да
се идентифицират онези фактори, които мотивират
бременната да откаже или приеме ваксинация.
 Препоръката от личния лекар или гинеколог относно

безопасността на ваксината и ползите от нея е
идентифицирана като един от основните мотиватори на
поведение, но препоръката трябва да бъда гъвкава и
адаптирана според обстановката (пандемия или епидемия) и
според пациента.
 За да бъдат ефективни провежданите мероприятия трябва да

бъдат комплексни и да се отнасят не само до пациентката и
лекаря, но и да обхващат идентифицираните организационни
и логистични проблеми.

ГРИП
• Четирите грипни щама с най-голям дял в грипните
епидемии са A (H1N1), A (H3N2), B (Victoria) и B (Yamagata).

За постигането на високи нива на ваксинално
покритие е необходима Национална програма за
ваксинопрофилактика на сезонния грип!

• В България вече е на пазара и новата четиривалентна

противогрипна ваксина, съдържаща щамовете:

• Четиривалентните протовигрипни ваксини дават възможност да

предложите на пациентите си по-широка защита от грип2,3
• Четиривалентната ваксинация представлява следващата стъпка
към постигане на по-пълна протекция срещу грипа2,3
2. Ambrose CS, Levin MJ. The rationale for quadrivalent influenza vaccines. Hum Vaccin Immunother. 2012;8(1):81-88
3. Belshe RB. The need for quandrivalent vaccine against seasonal influenza. Vaccine. 2010; 28S:D45-D53

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ
НА ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА
МАЛАРИЯ ТРОПИКА,
ПРОВЕДЕНО ОТ
ОТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”
ПРИ РЗИ – РУСЕ
д-р Маргарита Николова, д-р Цветелина Мирчева, д-р Маргарита Големанова,
Геновева Дарашка, Преслава Жекова, Константина Йорданова
РЗИ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 68

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Маларията е сериозен здравен
проблем в световен мащаб.
Ендемично разпространение в
райони с тропичен и субтропичен
климат:
Африка
Югоизточна Азия
Централна и Южна Америка

В България от 1965 г. няма
местно
разпространение
на
Ежегодно в света
малария. През 2016 г. в нашата
 заболяват 300-500 млн. души, страна: регистрирани 28 случая:
от тях над 90% са в Африка.
 9 български граждани/1 починал
 умират 1,1 – 2,7 млн. души,
 2 чужденци
от които 1 млн. са деца
 17 бежанци

ДЕФИНИЦИЯ и
КЛАСИФИКАЦИЯ

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и
отчет на заразните болести, издадена от МЗ, обн. ДВ. бр.62 от 29.07.2005г.
Клинични критерии: Всяко лице с температурни пристъпи или с данни
за предишни температурни пристъпи
Лабораторни критерии: Доказване на поне един от следните три
критерия:
маларийни плазмодии в кръвни препарати (тънка натривка и дебела капка)
нуклеинова киселина на Plasmodium в кръвта
антиген на Plasmodium
Необходимо е диференциране на Plasmodium spp. до вид
НА СЛУЧАИТЕ - Потвърден: Всяко лице, което
отговаря на клиничните и лабораторните критерии

КЛАСИФИКАЦИЯ

ЕТИОЛОГИЯ

Причинителят на заболяването представлява едноклетъчен паразит от
род Plasmodium. Известни са четири разновидности на маларийния
плазмодий:
Плазмодий

Вид на
маларията

Инкубационен период

Malaria tertiana

14 дни (от 12 до 18 дни)

48 h

Malaria
quartana

28 дни ( от 16 до 50 дни)

72 h

Pl. falciparum

Malaria tropica

11 дни ( 7-30 дни)

24 h

Pl. ovale

Malaria tertiana

14 дни (от 12 до 18 дни)

48 h

Pl. vivax
Pl. malariae

Честота на
пристъпите

В зависимост от вида се наблюдават разлики в продължителността на
инкубационния период, протичането на клиничната картина, както и
вероятността за носителство.

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
МАЛАРИЯТА
ИЗТОЧНИК НА ЗАРАЗА - човек (болен или паразитоносител),
заразен с маларийни плазмодии
МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ :
при ухапване от заразен комар (род Anopheles), който е преносител на
причинителя на заболяването. (трансмисивен път)
при трансплантация на тъкани (костен мозък) или органи (черен
дроб, бъбреци) от заразен донор.
трансплацентарен път от заразена майка на плода - по време на
бременност при увредена плацента;
при преливане на кръв от болен човек или паразитоносител.
(трансфузионен път)
ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ - всеобща
Възможни са рецидиви (ранни и късни)

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ
на потвърден случай на Малария тропика
ЦЕЛ




Предприемане на
своевременни
противоепидемични
мерки, за да се ограничи
разпространението на
заразата.
Да се идентифицира
източникът на
инфекция, начините и
факторите за предаване
на патогена.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ


Анамнестични данни.



Лабораторни методи:
Паразитологични морфологични
изследвания на препарати тип
„дебела капка” и кръвна натривка;
Бърз имунохроматографски тест;
PCR.








Проучване на медицинска и др.
документация за разкриване на
причините за болестта и планиране
на противоепидемични мерки.

Потвърден случай на
Малария тропика
при мъж на 80 г. от гр. Русе
13-21.11.2016 г.
IV отделение по вътрешни болести, кардиология и
ревматология на МБАЛ-Русе АД
13.11.2016 г. – пациентът постъпва в IV ВО на МБАЛ-Русе АД.
oдекомпенсирана сърдечна недостатъчност
oтежък анемичен синдром.
Придружаващи

заболявания:
oхронична анемия с железен дефицит
oдиафрагмална херния
oпериодично кървене от хемороиди
oХБН I степен, нефросклероза

г. - на болния е направена ХЕМОТРАНСФУЗИЯ.
Прелята е еритроцитна маса (313 мл.).
21.11.2016 г. - изписан
14.11.2016

Потвърден случай на
Малария тропика
при мъж на 80 г. от гр. Русе
22-26.11.2016 г.
Болният е в дома си.












24.11.2016
Задух
Кашлица
Температура до 37.5º С
Започва лечение с
антибиотик
25.11.2016
Гадене
Повръщане (многократно)
26.11.2016
Диарични изхождания

26.11.2016 г. от 14.10 ч. до 17.34 ч.
Болният е в СПО на МБАЛ-Русе.









Консулт с Хематолог
 Анемия и тромбоцитопения
 Препоръчва проследяване на
ПКК и при нужда – 1Е ЕК.
Консулт с Инфекционист
Изключва гастроентерит от
инфекциозен произход.
Касае за обострен гастрит след
приема на „Амоксиклав”.
Фебрилитетът се дължи на
основната диагноза – Саркоидоза
с белодробно засягане

Потвърден случай на
Малария тропика
при мъж на 80 г. от гр. Русе
26-30.11.2016 г. Пациентът е в пневмологично отделение на
СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков” Русе ЕООД.
26.11.2016 г. - в 18.10 ч. постъпва в тежко състояние.
Анамнеза, Обективен статус, Rö-графия на бял дроб насочват към
пневмония.
Параклиника: СУЕ–72; Антибиограма на храчка–нормална флора.
Лабораторни данни за прогесиране на анемия и тромбоцитопения
показател
Еритроцити (Er)
Хемоглобин (Hb)
Хематокрит (Ht)
Тромбоцити (Tr)
Глюкоза
Урея
Креатинин - серум

СПО МБАЛ СБАЛПФЗ Русе
Русе 26.11.16
26-29.11.16
3.59
87.0
0.253
62.0
8.7
10.4
166.0

3.42
81.0
0.28
61.0
4.42
9.6/21.9
155/212

мярка
T/L
g/l
L/L
G/L
mmol/l
mmol/l
μmol/l

референтни
ст-сти
4.4-5.9
135-180
0.40-0.53
130-360
2.5-6.0
2.8-8.2
74-134

Потвърден случай на
Малария тропика
при мъж на 80 г. от гр. Русе
28.11.2016 г. - състоянието на болния се влошава.
29.11.2016 г. - лекарят, провел изследванията на кръвта на болния,
извършва микроскопско изследване на формата на еритроцитите
(свързано с анемията):
Oткрива маларийни плазмодии в някои еритроцити.
Консулт с паразитолог.
Уведомява РЗИ-Русе.
30.11.2016 г. в 03,20 ч. екзитус леталис. Отказана е аутопсия.
диагноза: Пневмония в дясно.
Усложнения: прогресираща дихателна недостатъчност
заболявания: Хронична застойна
Придружаващи
недостатъчност. Малария
Окончателна

сърдечна

Епидемиологично проучване
Дирекция “Надзор на заразните
болести” при РЗИ-Русе



29.11.2016 г. след обяд:
Паразитологична лаб-я на РЗИ-Русе - при изследване на кръв от
болния се позитивира бърз имунохроматографски тест за
малария



РЗИ-Русе веднага информира за случая по телефона Главния
държавен
здравен
инспектор
и
завеждащия
отдел
„Паразитология и тропическа медицина” към НЦЗПБ.



Кръвни препарати са изпратени в НРЛ „Диагностика на
паразитозите” към НЦЗПБ.



30.11.2016 г. сутринта - в РЗИ-Русе е съобщено по телефона, че
болният е починал през нощта в СБАЛПФЗ.

Епидемиологично проучване
Дирекция “Надзор на заразните
болести” при РЗИ-Русе
Епидемиологична анамнеза.
Болният не е напускал страната, което изключва посещение в
ендемичен за малария район. (по данни на дъщерята).
Вниманието на екипа се насочи към хемотрансфузията, проведена
на болния на 14.11.2016.
г. - екип от отдел ПЕК при РЗИ-Русе - проверки:
IV отделение по вътрешни болести, кардиология и ревматология на
МБАЛ-Русе АД
отделение по трансфузионна хематология на МБАЛ-Русе АД
отделение на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър
пневмологично
Граматиков” Русе ЕООД.
30.11.2016

Епидемиологично проучване
Дирекция “Надзор на заразните
болести” при РЗИ-Русе
КОНСТАТАЦИИ:
 Прелятата кръв е взета при кръводарителска акция в РУ на
08.11.2016 г.
 Не е обърнато внимание на данните от декларацията, попълнена
от кръводарителя:
идва от Камерун - ендемична страна за малария
преболедувал от малария преди 2 години.
Не са открити други донори, идващи от ендемични страни и
деклариращи, че са преболедували от малария.
Заразената

кръв не е прелята на други пациенти!!!
05-07.12.2016 г. инспектори от отдел ПЕК присъстваха на
кръводарителски акции в РУ. Не са констатирани нарушения.

Резултати от изследванията на болния и
донора на кръвта в НРЛ „Диагностика
на паразитозите” към НЦЗПБ“
Резултати от изследванията
на 80-годишния болен ,
съобщени в РЗИ-Русе на 02.12.2016

Резултати от изследванията на донора на
кръвта (18-годишния студент от Камерун),
съобщени в РЗИ-Русе на 05.12.2016

№

№ ПМ 896

№ 903

№ 903

№

№ ПМ 901

№ 902

№ 902

дата

30.11.2016

01.12.2016

02.12.2016

дата

02.12.2016

01.12.2016

02.12.2016

материал

кръвна капка
кръвна
натривка

кръв

кръв

материал

кръвна капка
кръвна
натривка

кръв

кръв

метод

оцвет. метод
РомановскиГимза

бърз
имунохроматографски
метод

PCR

метод

оцвет. метод
РомановскиГимза

бърз
имунохроматографски
метод

PCR

резултат

откриват се

положителен
(+) за

Наличие на

резултат

откриват се
единични
трофозоити
на

положителен
(+) за

Наличие на

Pl.
falciparum
- стадий
трофозоити

Pl.
falciparum

ДНК на
Pl.
falciparum

Pl.
falciparum
(много ниска
паразитемия)

Pl.
falciparum

ДНК на
Pl.
falciparum

Епидемиологично проучване
Дирекция “Надзор на заразните
болести” при РЗИ-Русе
 06.12.2016 г. - кръводарителят е хоспитализиран в отделение по
инфекциозни болести на МБАЛ-Русе АД
 Лечение с препарата Mefloquine (Lariam) tabl. 250 mg, назначено от
паразитолог по схема: 3-2-1 през 8 часа.
 09.12.2016 г . - изпратени материали за изследване в НРЛ/НЦЗПБ.
 12.12.2016 г. – отрицателни резултати от изследванията след
проведеното лечение.
№

№ ПМ 923

дата

12.12.2016

материал

кръвна капка и кръвна натривка

метод

Оцветителен метод за кръвни и тъканни протозои – Романовски-Гимза

резултат

Не се откриват маларийни плазмодии.

 08.12.2016 г. - санкциониран началникът на отделение по
трансфузионна хематология към МБАЛ-Русе АД за констатираните
нарушения в дейността му.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И ИЗВОДИ:


Източникът на заразата е идентифициран - донорът на кръвта.
 открит активно и своевременно – в рамките на няколко часа.
 изолиран в отделение по инфекциозни болести
 етиологично лечение с Mefloquine (Lariam) tabl. 250 mg.



Механизъм на предаване - чрез хемотрансфузия.



Положителните резултати за Малария тропика на болния и на
източника са потвърдени в НРЛ / НЦЗПБ.



НЕ СЕ ДОПУСНА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАРАЗАТА!

Отделение “Превантивна медицина” Сливен
на НПЦВЕХ-ВМА София
Д-р Красимира Найденова

 Те

са грам отрицателни, пръчковидни,
разположени по единично, по-рядко в къси
верижки и купчинки.

 във

външна среда- вода, почва, хранителни
продукти /зеленчуци, плодове, месо, мляко/, в
организма на много животни, включително и
домашни животни.

 инфекции;
 при

деца от 0-10 години: гастроентерит,
ентероколит, мезентериален лимфаденит;
 причиняват сепсис предимно у малки
деца.

 Се

развива септикемия в ранна детска и
старческа възраст, при рязко снижена
имунна защита. Септична разсейка се
свързва с йерсениен ентероколит,
мезентериален лимфаденит, апендицит и
влошено общо състояние поради имунни
дефекти, хематологични процеси като
таласемия. Моно и полиартрити в средна
възраст.

 конюнктивит,

иридоциклит, холецистит,
нефрит,уретрит ,менингит.

 се

касае за дете на 2г.6м . - добре гледано.
Родено нормално, доносено, кърмено до 1г. и 2
месеца, храни се с апетит, нормостенично.
 детето си смуче палеца често.

 се

изолира Yersinia enterocolitika по повод
ОРЗ с температура. Средите, на които беше
посят рутинно гърлен секрет са Кръвен агар и
Левин.

 Пораснаха

на цялото петри мазни, малки и
кръгли колонии. Не се наблюдаваха никакви
алфа хемолитични стрептококи и други
обичайни за гърлена флора микроорганизми.
С оцветяване по Грам - Грам отрицателни,
пръчковидни, разположени по единично и на
малки купчинки. С теста с 3% КОН показаха,
че са грам отрицателни и тест с оксидаза –
също оксидазо отрицателни.

 много

дребни лактозо отрицателни кръгли
колонии. Изолира се чиста култура отново
на кръвен агар и се пусна клиглер и се
пресяха и на апохолат цитрат агар. От
чистата култура се пусна идентификация с
BD BBL Crystal identification systems
Enterik/nNonferm и дигнозата е Yersinia
enterocolitika grup

 Диференциално

диагностично тя бе
захароза + , рамноза - . Това е
отдифиринцира от Y.kristensenii,
Y.frederiksenii, Y. intermedia които с Yersinia
enterocolitika образуват Yersinia
enterocolitika grup в BD BBL Crystal
identification systems Enterik/nNonferm .

 Направи

се антибиотикограма на изолирания
щам по EUCAST и се съобрази с вродената
чувствителност на щама. Щамът показа
следната чувствителност Ampicillin R, Ampicillin
clavulan R, Ampicillin sulbactam S , Cefoxitin R,
Cefuroxim S, Ceftazidim S, Cefotaxim S ,
GentamicinS .

 След

лечение назначено от лекуващ лекар
отново се направи посявка на гърлен секрет на
детето и се установи следната микрофлораStreptococcus алфа hemolyticus и единични
колонии на Yersinia enterocolitika .

 на

гърлен секрет на детето се наблюдава
нормална гърлена флора от CNS и Streptococcus
алфа hemolyticus.
 Не се изолира грам отрицателна флора.

 Този

случай ни показва, че в резултат на детски
„лоши” навици в човешкия организъм е възможно
да попаднат резидентни, не типични за дадения
орган микроорганизми и да предизвикат
заболяване.

Микроорганизмите ви благодарят за
вниманието

РАННО ОТКРИВАНЕ НА РИСКОВИ ПАЦИЕНТИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Проф. Даскалова, дмн, Ц. Тотомирова, Б. Пакерова
В. Михнева, М. Арнаудова
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, ВМА

2015
 415 млн. възрасни пациенти
 8.8 % от възрастното население
5.0 млн. умират от ЗД
46.5% от пациентите са с
недиагностициран ЗД
673 млрд. USD са разходите
2040
642 млн. възрастни пациенти
10.4% от възрастното население
802 млрд. USD са разходите

IDF diabetes atlas, 7th edition, 2015

 повишена честота на
усложненията
Бързият растеж на честота
на захарен диабет

 увеличение на общата
смъртност на населението
 повишени финансови
разходи

повишаването на HbA1c с 1% води до
37%
21%
14%

свързани със захарен
диабет CV събития

12%

повишен риск от инфаркт повишен риск от мозъчен
на миокарда
инсулт

повишен риск за
микроваскуларни
усложнения

 Новите терапевтични средства имат ефект върху
прогресията на заболяването и развитието на
усложенията, но все още ние не разполагаме с достатъчно
средства за превенция

 Определянето на предиабетния статус е крайъгълен
камък за предотвратяване и отлагане на заболяването във
високо-рисковите групи.

ПРЕ-ДИАБЕТ (PRE-DIABETES)
 Терминът не е повсеместно приет
 През 2005г. ADA въвежда понятието „пре-диабет“ като включва
състояниета на нарушен въглехидратен толеранс (НВТ) и нарушена
гликемия на гладно (НГГ), но без да включва другите рискови
фактори за захарен диабет като фамилна обремененост или
метаболитен синдром
 През 2008г. СЗО излиза със становище, което не препоръчва да се
използва този термин, т.к. той не показва обратимостта на
състоянието,
а
препоръчва
понятието
„интермитентна
хипергликемия“
 Все пак ADA продължава да употребява термина в първоначално
зададения смисъл като освен НВТ и НГГ добавя през последните
години и състоянието на регистриран HbA1c в интервала 5.7%-6.49%

ПРЕ-ДИАБЕТ (PRE-DIABETES)
ЧЕСТОТА
Нарушен въглехидратен толеранс
6.7% от населението (318 млн.)
Европа - 4.8%
Северна Америка - 15%
NHANES 50.1% са <50г
29.8% са 20-39г
2040г. увеличаване до 7.8%
Нарушена гликемия на гладно
5% от населението

ПРЕ-ДИАБЕТ (PRE-DIABETES)
ЧЕСТОТА
Нарушен въглехидратен толеранс
6.7% от населението (318 млн.)
Европа - 4.8%
Северна Америка - 15%
NHANES 50.1% са <50г
29.8% са 20-39г
2040г. увеличаване до 7.8%
Нарушена гликемия на гладно
5% от населението

ПРОГРЕСИЯ КЪМ ДИАБЕТ
Нарушен въглехидратен толеранс
4-6% годишно
Нарушена гликемия на гладно
6-9% годишно
Комбинация НВТ И НГГ
15-19% годишно
HbA1 5.7-6.4%
7% годишно

70% от пациентите с предиабет ще
развият захарен диабет

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ
 през 1977г. Haller използва термина „метаболитен синдром“, описвайки
асоциацията между обезитет, захарен диабет, хиперлипопротеинемия,
хиперурикемия и стеатоза на черен дроб при описване на адитивните
ефекти на рисковите фактори за атеросклероза
 същата година Singer използва същия термин за осоциация на обезитет,
подагра, захарен диабет и артериална хипертония с хиперлипопротеинемия
 През 1988г. Gerald M. Reaven изказва предположението, че
инсулиновата резистентност е в основата на развитието на синдрома и
нарича констелацията от нарушения „синдром X“ (Reaven не включва
обезитета в белезите на синдрома)
 Понастоящем термините „метаболитен синдром“, „синдром на
инсулинова резистентност“, „Американски синдром“ и „синдром Х“ се
използват за описание на констелацията от нарушения, асоциирани с
повишен риск за развитие на тип 2 захарен диабет и атеросклеротична
кардиоваскуларна болест.

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ
Според определението на IDF МетС
включва три от следните пет признака:
- обиколката на талията:
≥80см за жени; ≥94см за мъже
(стойностите са расово специфични)
-

повишени триглицериди
(>1.7ммол/л / лечение на дислипидемия)

-

намалено ниво на HDL
<1.0ммол/л за мъже; <1.3ммол/л за жени
(или лечение на дислипидемията)
- повишено артериално налягане
≥130/85ммНg или лечение на АХ
- повишено ниво на КЗ≥5.6 (6.1) ммол/л
(или вече диагностициран ЗДт2/НВТ/НГГ)

НЕОБХОДИМ Е

ЕФЕКТИВЕН
ЕВТИН
НАУЧНО ОБОСНОВАН
НАДЕЖДЕН
ЛЕСЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕТОД ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА

Методи за ранно диагностициране на нарушенията във
въглехидратната обмяна:

Оценка на риска с въпросници
въпросниците са базирани на антропометрични параметри и
самооценка или на антропометрични и лабораторни параметри
подобни въпросници има разработени за оценка на метаболитен
синдром и кардиоваскуларния риск
предимство: възможност да бъдат изследвани големи групи
недостатък: резултатите не успяват да мотивират пациентите за
промяна в начина на живот
част от тях се основават на симптоматична оценка, което
е недостатъчно според съвременните изисквания за
предклинична диагноза

FINDRISC
възраст
ИТМ
обиколка талия
физическа активност
прием зеленчуци
прием на антихипертензивни средства
обремененост за ЗД

нисък риск
леко увеличен риск
умерен риск
висок риск
много висок риск

ADA risk score

възраст
пол
анамнеза за гестационен диабет
физическа активност
телесно тегло
обремененост за ЗД

при събиране над 5 точки
преценка от лекар

Методи за ранно диагностициране на нарушенията във
въглехидратната обмяна:

Глюкоза в урината
• не се използва за ранна
диагностика
• появява се на по-късен етап
• различен физиологичен праг за
глюкозурия при индивидите
• различни състояния допълнително
променят прага за глюкозурия
• ниска сензитивност (21-64%)
• високата специфичност (>98%)

Методи за ранно диагностициране на нарушенията във
въглехидратната обмяна:

Кръвна захар на гладно
изследва се във венозна или в капилярна кръв
чувствителност по-малка от 40%
налага изпълнението на определени изисквания от страна на
пациента, която ограничава приложението им в различните части на деня
методът е инвазивен

Методи за ранно диагностициране на нарушенията във
въглехидратната обмяна:
Орален глюкозно-толерансен тест (ОГТТ)
златен стандарт в диагнозата захарен диабет
постпрандиалната хипергликемия на 2 час е ранен индикатор за
инсулинова резистентност и за β-клетъчна дисфункция
стойностите на кръвните захари на 1 час имат висока предиктивност за
ранното откриване на отклонения при нарушения във въглехидратния
метаболизъм
ОГТТ е необходимо да бъде извършен според стандартизирани
изисквания, като лисата на къмплайънс и стандартизация може да доведе до
объркващи и нееднозначни резултати.

Провеждане на орално глюкозо-толерантен тест (ОГТТ):
Условия за провеждане:
- сутрин на гладно след 10-12 часа глад
- може да приемат само вода
- предните три дни се приемат по 150г въглехидрати
- нормална физическа активност предните дни
-седнало положение на пациента
-не се движи по време на теста
-не пуши
-не приема храна и медикаменти
75г глюкоза в 250-300 мл вода
изпиват се за 5 мин
проследява се КЗ на 0 и 120 мин
може да се изследва и разширено на 0, 60, 120, 180 мин
може допълнително да се изследва инсулинова секреция

Резултати от орално глюкозо-толерантен тест (ОГТТ):

• Кръвна захар на гладно:
– <6.1 mmol/l = норма
– 6.1-7.0 mmol/l = повишена гликемия на гладно (IFG)
– 7.0 mmol/l = диабет
• oGTT – 2h постпрандиална захар на 2 час:
– <7.8 mmol/l = нормален толеранс
– 7.8 - 11.1 mmol/l = нарушен въглехидратен толеранс (IGT)
– 11.1 mmol/l = диабет

норма

IFG

IGT

DM

КЗ на гладно

<6.1ммол/л

6.1-7.0ммол/л

<6.1ммол/л

> 7.0ммол/л

КЗ на 2-ри час

<7.8ммол/л

<7.8ммол/л

7.8-11.1ммол/л

>11.1ммол/л

Резултати от орално глюкозо-толерантен тест (ОГТТ):

• Кръвна захар на гладно:
– <6.1 mmol/l = норма
пре-диабетни състояния, които
– 6.1-7.0 mmol/l = повишена гликемия
на гладно
трябва
да се търсят активно и
– 7.0 mmol/l = диабет
лекуват, в опит да не се стигне до
• oGTT – 2h постпрандиална захар на 2 час: захарен диабет
– <7.8 mmol/l = нормален толеранс
– 7.8 - 11.1 mmol/l = нарушен въглехидратен толеранс
– 11.1 mmol/l = диабет

норма

IFG

IGT

DM

КЗ на гладно

<6.1ммол/л

6.1-7.0ммол/л

<6.1ммол/л

> 7.0ммол/л

КЗ на 2-ри час

<7.8ммол/л

<7.8ммол/л

7.8-11.1ммол/л

>11.1ммол/л

Методи за ранно диагностициране на нарушенията във
въглехидратната обмяна:

Гликиран хемоглобин (HbA1c)
използва се за скрининг, а според препоръки от последните години и като
диагностичен метод.
стойността на изследването е сравнително висока
чувствителността е сравнително ниска
не е повсеместно стандартизиран според препоръките

 резултат на неензимно гликиране на валин на бета-веригата на HbA,
водещо до образуване на стабилен продукт, който се отстранява от
кръвообръщението с отстраняването на еритроцитите
множество заболявания, състояния и приемани медикаменти оказват
влияние върху измерваните стойности:
по-ниски нива -- при скъсен живот на Er (G6PDHD, HbS, остра кръвозагуба)
-- Вит С и Вит Е - инхибират гликирането
по-високи нива – Вит В12, фолиева киселина, железен дефицит

всички изследвания трябва да бъдат съпоставими
с IFCC референтна система
резултатите трябва да се представя както в
мерни единици на системата SI (mmol/mol)
и NGSP мерни единици (%)
Gallagher EJ, Bloomgarden ZT, Le Roith D. Review of hemoglobin A1c in the management of diabetes. Journal of Diabetes, 2009; 1: 9-17

НЕОБХОДИМ Е НОВ

ЕФЕКТИВЕН
ЕВТИН
НАУЧНО-ОБОСНОВАН
НАДЕЖДЕН
ЛЕСЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕТОД ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА

Концепция на eZscan®:


провежда прецизна оценка на функцията на потните жлези чрез
обратна йонофореза и хроноамперметрия, позволяващ измерването
на електрохимичната кожна проводимост въз основа на концепцията
за хлоридите в потта



измерва се електричната кожна проводимост чрез оценка на
електрохимичната

реакция

между

хлоридите

от

потта

и

електтродите, като последните се позиционират в специфични
области на тялото с голяма концентрация на пори на потните жлези

Принцип на метода:
• Два сета никелови електроди с широка
повърхност и обръч за челото
• Общо 6 електрода са свързани с компютър с
цел записване и обработка на данните

• Всеки електорд се поставя в зони на кожата
богати на потни жлези - челото, палмарната
повърхност
на
ръцете,
плантарната
повърхност на краката
• Индуцира се непрекъснат ток нисковолтов
(<4V) между електордите като всеки
електрод се използва алтернативно като
анод и като катод
• Изследването трае около 3 минути

•
За оценка на потната дисфункция се
използват базата данни от QSART (количествен
тест за судомоторен аксон рефлекс), утвърден
метод за тестване на функцията на автономните
нерви
•
Познанието, че метаболитние заболявания
променят функцията на малките автономни
нервни пътища, дава възможност методиката да
бъде екстраполирана в оценка на метаболитния
риск - тези нарушения са пряко свързани с
инсулиновта резистентност и оттам с увеличен
диабетен риск или вече съществуващ захарен
диабет
•
По време на теста средният поток се
амплифицира и се представя като усреднена
крива – използват се 6 комбинации от 15 различни
тока с нисък волтаж
• След обработка на данните резултатите се
представят директно на монитора

• Проводимостта на анода (в лилаво), катода (в синьо) и общо (в зелено) се
представят и в горната част на монитора

• За всеки хептагон малките кръгчета в основата се отнасят за електрохимичната
потна проводимост на краката, двете в средната част-за ръцете, а тези в горната част
- за челото ( така се разграничат нарушенията в отделните зони)

• В зависимост от проводимостта (стойностите се определят в μS
(microSiemens) и се дефинират като отношение на измерения ток към
стандартно аплицирания) данните се обработват и се представят като
цветен индекс

зелено

жълто

оранжево

червено

<50%

50-65%

>65%

>80%

липса на
потна
дисфункция

средно
нарушена
потна
функция

високостепенна
потна
функция

силно
нарушена
потна
функция

няма риск

умерен риск

висок риск

много висок
риск

ПРЕДИАБЕТ И НАРУШЕН ГЛЮКОЗЕН ТОЛЕРАНС

ЗДРАВ

Фиг.1а
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Фиг. 1b
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ С УСЛОЖНЕНИЯ

Фиг. 1c

Фиг. 1d

да сравни различните
въглехидратните нарушения

методи

за

откриване

на

 Изследвани са 124 пациенти (64 мъже, 60 жени, средна възраст
43.4±8.9години.
 Оценихме диабетния риск чрез използването на въпросници и
измерване на телесното тегло, обиколката на талията, липидния
профил и кръвната захар на гладно
 При пациентите с така установен метаболитен синдром бяха
измерени HbA1c, проведен ОГТТ и бяха пресметнати рисковите
скорове
 В допълнение проведохме EZscan тест и чрез измерване на
електрохимичната проводимост на кожата диагнозата диабет
беше потвърдена или отхвърлена
.

 Съпоставянето на данните от различните методи показва:
 87 от пациентите бяха определени като високо-рискови и при 65 от
тях беше поставена диагнозата метаболитен синдром
 При 38 пациенти (58.4%) беше установен захарен диабет чрез EZ scan
 Диагнозата беше потвърдена чрез ОГТТ при 35 пациенти (53.8%)
 HbA1c показа по-малка специфичност за установяване на захарен
диабет – 23 пациенти (35.3%).
 EZscan беше лесен за изпълнение, неинвазивен метод, отнемащ не
повече от 5 минути, без да са необходими специфични условия.
 В контраст ОГТТ отне минимум 2 часа като изискваше извършване на
теста на гладно и някои други допълнителни условия.

EZscan може да бъде използван като тест с подобни на ОГТТ
възможности за диагноза на захарен диабет, но показва някои
допълнителни предимства, което го прави полезен за
клиничната практика и епидемиологични проучвания

EZSCAN е дава възможност за ранна оценка на въглехидратните
нарушения.
В допълнение може да бъде използван за проследяване на лечението,
което третира инсулиновата резистентност, проследявайки неинвазивно
параметрите на метаболизма.
Може да бъде адекватно използван при разработване и осъществяване
на скринингови и превенционални програми.
В състояние е да проследи здрави индивиди с висок риск за захарен
диабет.
Резултатът е налице веднага след изследването и служи за мотивация на
пациента към препоръчваните промени в начина на живот и лечение, ако
те са необходими.
Изследването може да бъде извършено както в болнични, така и в
амбулаторни условия, включително и от немедицински персонал след
съответно обучение.

РАННО ОТКРИВАНЕ НА РИСКОВИ ПАЦИЕНТИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Проф. Даскалова, дмн, Ц. Тотомирова, Б. Пакерова
В. Михнева, М. Арнаудова
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, ВМА

РОЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ
РЕГИСТЪР ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С
РЕДКИ БОЛЕСТИ ПРИ
ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА
ДЪЛГОСРОЧНАТА ГРИЖА

гл.ас.Рени Петкова, дм
проф. Петко Салчев, дм
проф. Пламен Димитров, дм
НЦОЗА

РЕГИСТЪР НА ПАЦИЕНТИ
Определението на СЗО за "регистър на пациентите" е "файл с
документи, съдържащи еднаква информация за отделни лица,
събрани по систематичен и всеобхватен начин, за да служи на
предварително на определени научни, клинични или политически
цели".
Националният комитет на САЩ по здравна статистика определя
регистрите като "организирана система за събиране, съхраняване,
извличане, анализ и разпространение на информация за отделните
лица, които имат или определено заболяване /състояние (например
рисков фактор), което ги предразполага към настъпването на
събитие, свързано със здравето, или излагането на вещества
/обстоятелства, за които се предполага, че могат да причинят
неблагоприятни последици за здравето".
Пациентските регистри се класифицират според това за каква цел и популация се
отнасят. Свързаните със здравни услуги регистри съдържат данни за пациенти,
които са имали обща процедура, клиничен преглед, хоспитализация или други
общи признаци.

РЕГИСТЪР НА ПАЦИЕНТИ
Регистър на пациентите представлява организирана система,
която използва наблюдателно проучване и методи за събиране
на унифицирани данни (клинични и/или други) с цел да се
направи оценка на получените резултати за здравното
състояние на населението, свързани с определено заболяване,
състояние или експозиция на наблюдавани фактори- за
нуждите на предварително определени научни, клинични
и/или политически цели.
Регистрите могат да служат за много цели, но в случая фокусът е
върху регистри (за пациенти), създадени със следните цели:

• да се опише естествената история на заболяването
• да се определи клинична ефективност и/или икономическата
ефективност на продукти и услуги в здравеопазването
• за измерване или наблюдение на безопасността и увреждане при
експозиция на дадени фактори
• за измерване на качеството на здравните грижи

ТАКСОНОМИЯ НА ПАЦИЕНТСКИТЕ РЕГИСТРИ
• Регистри на продукти – в такива регистри се отчита факта, че пациентът е
изложен на определен продукт, свързан със здравето (лекарствено средство
или устройство).
• Регистри на заболявания или състояния - при тези регистри като критерий за
включване се използват определено заболяване или състояние. При тях
пациентът може постоянно да има това заболяване (рядко или хронично
заболяване) или може да има заболяване/състояние за ограничен период от
време.
• Регистри на здравните услуги - в контекста на оценката на резултатите при
пациентите, друг вид експозиция, която може да се използва за дефинирането
на тези регистри, е ползването на здравните услуги.
• Комбинирани регистри - те включват няколко критерии на наблюдение.
Продължителността на периода на наблюдение за регистрация също е полезен
елемент- периодите на наблюдение могат да бъдат ограничени до: единединствен епизод на грижа (например, на изписване от болницата), толкова
дълго, колкото е живота на пациента с хронично заболяване или на пациента,
получаващ нова терапия. Периодът на наблюдение или последващ такъв
зависи от резултатите и интересите за наблюдение.

ЦЕЛИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ
НА РЕГИСТЪР НА ПАЦИЕНТИ
 Мониторинг на разпространението и честотата на дадено заболяване: за
наблюдение възникването или разпространението на дадено здравно явление, особено във
връзка с ранното предупреждение за очакваното му увеличаване.

 Установяване на естествената история: с цел да се документира естествената
история на заболяването, неговите характеристики, управлението и резултатите.

 Наблюдение на безопасността: проучвания за резултатите /пост-маркетингови
проучвания: обикновено те са регистри за продукт, а не регистри за заболяване, с
ограничен интерес при използването им за друго приложение освен за наблюдение на
безопасността.
 Оценка на клиничната ефективност: за оценяване на клиничната или разходната
ефективност на нови интервенции в реална обстановка. Това е необходимо, тъй като
клиничните проучвания, проведени за оценяване на клиничната ефикасност на нови методи
за лечение се базират на проучвания на избрани пациенти след "идеален протокол", които
се различават от клиничната практика след това, когато лечението се осъществява в реалната
система на здравеопазването.

 Измерване на качеството на здравните грижи / планиране на услуги: качество на

грижите е "степента, в която здравните услуги за физически лица и групи от населението
увеличават вероятността от желаните резултати за здравето и са в съответствие с настоящите
професионални знания". Този тип регистри са полезни, за да се определят различията между
резултатите в здравеопазването и да се предоставят доказателства за тяхното подобряване.

ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТА
Дългосрочната грижа е голямо разнообразие или съвкупност от услуги, които са
насочени както към медицинските, така и към немедицински нужди на хората с
хронични заболявания или увреждания, рисковите групи и хората в
неравностойно положение, възрастните хора, които не могат да се грижат сами за
себе си за дълги периоди от време.
Дългосрочните грижи съчетават широк набор от медицински и социални услуги за
хора, нуждаещи се от помощ при основни ежедневни дейности поради хронични
физически или психически увреждания. Тези грижи често се извършват поне
отчасти от непрофесионалисти, като например роднини или приятели.
Координираната грижа е нов подход за обединяване и координация на грижи за
лица, които се обслужват от социалната и здравната системи и отговарят на
определени изисквания за допустимост. Този подход е предназначен да бъде
организиран в единна програма за координиране на предоставянето на
първични, превантивни, поведенчески и дългосрочни услуги и подкрепа на
всички нуждаещи се. Индивидът получава високо качество на грижа, тъй като в
центъра са грижи, които се фокусира върху неговите нужди и предпочитания.

ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТА
Интегрираната грижа е световна тенденция в реформите в социалната сфера и

здравеопазването и въвеждането на нови организационни мерки, насочени към
по-координирани и интегрирани форми на предоставяне на грижи.
Интегрираната грижа може да се разглежда като отговор на фрагментираното
предоставянето на здравни и социални услуги, което е признато като проблем в
много държави.
Интегрираната грижа е концепция, обединяваща доставка, управление и
организация на услуги, свързани с диагностика, лечение, грижи, рехабилитация
и промоция на здравето, продължителното наблюдение и осигуряването на
качество на живот чрез подходяща социална подкрепа на нуждаещите се
индивиди. Интеграцията е средство за подобряване на услугите по отношение
на достъпа, качеството, потребителското удовлетворение и ефективност.
Интеграцията означава включването на множество и разделни дейности на
различни системи в една основна услуга – грижа.

ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТА
С оглед на актуалното състояние, в което се намира системата за здравни услуги в България и
сериозните предизвикателства пред нейното развитие (застаряването на българското население
и нарастващата потребност от дългосрочна грижа), специален акцент се поставя върху:
 Развитие на дългосрочната грижа чрез иновативни междусекторни услуги (с фокус върху
интеграцията на социални и здравни услуги), предоставени в съответствие с реалните
потребности на нуждаещите се;
 Изграждане на адекватна мрежа от услуги в общността и домашна среда- разкриване на нови
социални услуги в общността и в домашна среда, включително и предоставяне на почасови
услуги в подкрепа на социалното включване;
 Подобряване на достъпа до превантивни социални и здравни услуги за възрастни с ранна
степен на интервенция;
 Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижи за зависими членове;
 Преглед и обсъждане на механизми за устойчиво финансиране и институционално уреждане
на дългосрочните грижи;
 Анализ на практиките в други държави-членки на ЕС относно финансирането на системата за
дългосрочна грижа, включително и чрез инструментите на осигурителната система;
 Засилване ролята на социалните партньори и бизнеса в процеса на развитие на дългосрочната
грижа. Развитие на публично-частно партньорство;
 Насърчаване на доброволчеството и осъществяване на по-тясно взаимодействие с
неправителствения сектор;
 Интензивното използване на информационните и комуникационни технологии за нуждите на
дългосрочната грижа за пациента.

ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ
НА ПАЦИЕНТСКИ РЕГИСТРИ
Ключови стъпки в планирането на пациентските регистри, са определянето на: тяхната цел,
анализирането на това дали те са подходящо средство за адресиране на изследователския
въпрос, идентифициране на заинтересованите страни, определяне на обхвата на населението
според целта, оценка за осъществимост и безопасност и оценка на финансирането и т.н.
Планът за управление на системен регистър трябва ясно да определя посоката на развитието и
бизнес-процесите в него, научното му съдържание, етични въпроси и проблеми, безопасност на
информацията, достъпа до данни, публикациите и промените при управлението му.
Регистрите на пациентите трябва да бъдат проектирани спрямо основна им задача, с
разбирането, че могат да се изискват различни нива на точност, поради това че се създават с цел
задоволяване ясно определен и аналитично фокусиран въпрос или за да се подкрепя вземането
на решения.
Основните точки, които се вземат предвид при разработването на такъв регистър,
включват: формулирането на изследователския въпрос или целта; избора на
дизайн на проучването или събирането на данни; изясняване на въпроса за клиничния
интерес в измерими експозиции и резултати; избор на пациентите за проучване (изследване);
определяне на източниците на данни; броя на пациентите, периода на изследване и др.
Желаният размер на проучване (по отношение на субектите или човеко-години на наблюдение)
се определя посредством размера на очакваните клинично значими ефекти или желаната
точност на прогнозите. Броя на проучваните фактори също трябва да е точно определен, както и
съответните разходи за набирането на данни и дали системния регистър има за цел да подкрепя
регулиране на дадени взаимоотношения или взимането на управленски решения.

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕДКИ БОЛЕСТИ (НРПРБ)НОРМАТИВНА БАЗА
Редките болести са животозастрашаващи или хронични инвалидизиращи
заболявания със слабо разпространение и висока степен на сложност. Според
общоприетата европейска дефиниция – за рядко заболяване се счита такова с
разпространение не повече от 5 на 10 000 души в ЕС.
Понятието “рядкост” е твърде относително. Въпреки, че всяко рядко заболяване се
среща при много малка част от населението на една страна, ако бъдат сумирани
като цяло, поради големия брой нозологични единици (над 6000), редките
заболявания се превръщат в сериозен проблем за общественото здравеопазване на
всяка здравна система.
Редките заболявания са определени със заповед на Министъра на Здравеопазването
в Списък на редките заболявания, който се редактира и допълва периодично.
Експертните центрове за редки заболявания са лечебни заведения, в които една
или повече структури осигуряват комплексно медицинско обслужване на пациенти с
конкретно рядко заболяване/редки заболявания, включени в списъка.
Обозначението на експертни центрове и референтни мрежи за редки заболявания
се извършва от Комисията по редки заболявания по реда на Наредба № 16 от 30
юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за
експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания).

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕДКИ БОЛЕСТИ (НРПРБ)НОРМАТИВНА БАЗА
В изпълнение на Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за
условията и реда за регистриране на редките заболявания
и за експертните центрове и референтните мрежи за редки
заболявания Националния център по Обществено Здраве
и Анализи (НЦОЗА) е определен да създаде и поддържа
Национален регистър на пациентите с редки болести в
РБългария (чл.41 ал.1).
Регистърът е създаден в рамките на проект, изпълнен от НЦОЗА: „Подобряване
на контрола и информационните системи за превенция на риска в
здравеопазването“, програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез
финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и
Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА НРПРБ
Основните цели при изграждането на националния регистър на
пациентите с редки болести, са:
• Създаване на възможности за подобряване на контрола, превенцията и
лечението на редки заболявания, чрез разработването на подходяща
информационна среда
• Подобряване на дейностите по прилагането на здравни политики в
областта на редките заболявания
• Разработване на нови методологически и методически подходи за
събиране, обработване и анализиране на здравна информация,
съобразена с потребностите от информация на различните целеви групи
в тази област
• Подобряване на събирането, систематизирането и предоставянето на
информация в системата на здравеопазването и подпомагане
осъществяването на политиките в областта на електронното
здравеопазване на Р България, ЕС, СЗО и др.

ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ НА НРПРБ
Регистърът за пациентите с редки болести разполага с възможности за:
• въвеждане и поддържане на медицински досиета на пациенти с редките
болести, регистриране на всички обстоятелства, свързани със здравното
състояние на пациента, данните за неговото лечение и постигнатите
резултати, други данни свързани със заболяването.
• поддържане на компютризирани здравни досиета на пациентите с редки
болести в България в съответствие с европейските стандарти за
компютризирани здравни досиета и електронен обмен на данни;
• анонимизиране на данните за целите на статистиката;
• генериране на концепции за подпомагане на непрекъснатост на грижите и
осигуряване на качество при грижата за пациента.

Регистърът за пациентите с редки болести е разработен като централизирана, уеббазирана система, реализирана посредством със съвременни програмни средства
и достъпна на интернет адрес https://rared.ncpha.government.bg чрез електронен
подпис и е въведен в експлоатация в национален мащаб в средата на 2017 г.

ДАННИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА
ПАЦИЕНТИТЕ С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Регистърът съдържа групи данни и номенклатури за:
• списък на редките заболявания, установени в Р България: наименование на
заболяването, код по МКБ 10, ORPHA код, OMIM Код и др.;
• експертните центрове за редки заболявания: наименование на експертния
център, адрес; редки заболявания, за които е обозначен центъра; лечебни заведения
в експ.център; дата и срок на обозначаване; участие в референтни центрове и мрежи
за редки болести в ЕС, др.;
• лечебни заведения в експертните центрове: наименование на лечебното
заведение; ръководител; адрес и др.;
• медицински досиета на пациенти с рядка болест: дата на първоначалната
регистрация на пациента в регистъра и дата на обновяване; лице,
въвело/актуализирало информацията; експертен център и лечебно заведение; лични
данни на пациента, пол, антропометрични показатели, адрес; данни за заболяванетодиагноза съгласно списъка на редките заболявания, съгласно МКБ 10, ORPHA код
(избор от базата данни на портала за редки болести и лекарства сираци
www.orpha.net, интегриран онлайн в регистъра), OMIM (Online Mendelian Inheritance
in Man) код, симптоми на болестта, година/дата на поставяне на диагнозата, лечебно
заведение, в което е поставена диагнозата, лекуващ лекар, данни за лечението и др.

АЛГОРИТЪМ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НРПРБ
1. Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) създава и
поддържа на национално ниво Национален регистър на пациентите с редки болести.
НРПРБ се поддържа като електронна база данни и има служебен характер (Наредба
16).
2. Националният регистър на пациентите с редки болести осъществява дейности по
системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на обобщени
данни за пациентите с редки заболявания.

3. Всички експертни центрове по редки заболявания в страната са задължени да
предоставят данни за пациентите с редки болести, които периодично се обобщават от
НРПРБ при условия, ред и срокове, определени от НЦОЗА. НЦОЗА оказва методическа
помощ относно начина на предоставяне на информацията в регистъра.
4. В НРПРБ задължително се обособяват медицински данни за заболяването и
свързаните с него усложнения, терапията и др.
5. Данните се изпращат към НЦОЗА посредством директното им въвеждане в НРПРБ с
Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) от експертните центрове за техните пациенти
с редки болести.
6. За изпращаната и вписваната в НРПРБ информация се прилага Законът за защита на
личните данни. НЦОЗА е администратор на лични данни и НРПРБ е вписан в профила
на НЦОЗА в Комисията за Защита на Личните Данни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С цел осигуряване на всички елементи да дългосрочна
грижа за пациента и гарантиране на качество на тази грижа
е създаден националният регистър на пациентите с редки
болести. Регистърът позволява както пълна информираност
за здравното състояние на пациента, така и осигуряване на
възможности за планиране на дейности на индивидуално
ниво - индивидуален план за грижа, и на национално
ниво– осигуряване на необходимите ресурси за групата
пациенти в национален мащаб и провеждане на държавни
политики в тази област.
Успехът на НРПРБ зависи от активността на всички
участници в процеса по запълването, поддържането и
функционирането на такъв регистър.
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„Серологични диагностични тестове за проследяване на
имунен статус при инфекциозни заболявания след
ваксинация“ – Д-р М.Иванова, Д-р Т.Замфиров
Фирмена презентация „ЕЛТА 90 М“ ООД

Цел на ваксинациите

Ерадикация на болести
Предпазване от заболяване
(най-важното средство за превенция)

(необходимост от наличие
на висок % ваксинирани
> 95%)

Видове ваксинации

Активна имунизация:
ваксинация с мъртви / атенюирани патогени или патогенни компоненти
(понякога няколко частични инокулации), тялото произвежда антитела
“активно”→ имунна протекция след седмици, дълготраен имунитет
Пасивна имунизация: имунизация с антитела срещу патоген,
Обикновено след като е възникнала инфекция; имунната система остава
„пасивна„ → бърза имунна протекция, но е краткотраен - продължителност
(макс. 3 месеца)
Едновременна ваксинация: комбинация активно + пасивна
→ бързо изработване на антитела и дълготрайна имунна протекция

От практиката
Неуспех от ваксинацията
(нон-респондър)
► ниски титри на антитела въпреки
ваксинацията
Неуспех при ваксинации с MMR ваксина:
5-10 % (1. доза)
2-3 % (2. доза)
Възможни причини:
• Нарушаване на „студената верига“
• Твърде дълго/неправилно съхранение на ваксината
• Погрешна ваксинационна техника
• Неправилни ваксинационни интервали
• Стара ваксина

Тестове за индивидуално определяне на имунен статус

„Дали имам имунитет?“
(still) immune?“

Клетъчен имунитет
(T-клетки)

Хуморален имунитет
(aнтитела)

Пролиферационен
тест

Неутрализационен
тест - ELISA

Определяне на ваксинационни титри
Какво е ваксинален титър?
Количество антитела
след ваксинация

Как се определя?
IgG антитела в серум

Имунитет не може да се докаже директно, но може да се
предполага че има такъв, ако:
• Откриват се определени титри при неутрализационни или
аглутинационни тестове
• Ниво на специфични IgG антитела над определен
cut-off (“immunity cut-off“)

Предимства на ELISA пред неутрализационни
тестове /NT/

ELISA
+ разпознаване на различни класове антитела

(IgA/G/M)
+ Прицелен избор на антиген
+ Добра автоматизация

+ Точно количествено измерване

Имунизационен Cut-off (примери)
параметър

единици

Морбили вирус
VZV

имунизационен
cut-off
0.2 IU/ml

International units 100 IU/l
(IU)

Рубеола вирус

10-15 IU/ml

Препоръчан от
Роберт Кох Иститут
- Берлин
Роберт Кох Иститут
- Берлин
Например
Лаборатория Enders
(Щутгард, Германия)

Дифтериен
токсин

International units
0.1 IU/ml
(IU)

СЗО

Tетанус токсин

International units
0.1 IU/ml
(IU)

СЗО

Кърлежово
преносим
енцефалит

Vienna единици

200-500
VIEU/ml

e.g. Prof. Kunz,
Institute for Hygiene,
Austria

Калибрационни криви близки до
международните стандарти
International standard

International standard

4-point standard curve

3-point standard curve

4-point calibration

3-point calibration

2,500

2,000

O.D.

1,500

1,000

0,500

0,000
0

50

100

IU/mL

4-точкова калибрационна крива

150

200

EUROIMMUN калибрации в ELISA

Ваксинален параметър

Брой калибратори

Tetanus toxoid

5

TBE virus

4

Measles virus

4

Rubella virus

4

VZV

4

Diphtheria toxoid

4

Mumps*

3

* Няма наличен международен стандарт, няма определен cut off

Mорбили –
Мeasles virus

Усложнения след морбили
При 20-30% oт инфекциите
(най-често при деца под 5 и над 20)
честота
8%
5 - 15 %
1 – 10 %

усложнения
диария
възпаление на средното ухо
пневмония
• главна причина за смърт при малките деца

Менингоенцефалит
0.1 – 0.5 %

0.01 %

15-20% фатален
• 20-40% постоянно мозъчно увреждане

Подостър склерозиращ паненцефалит
(SSPE)
• 100% фатален

Vaccination schedule (CDC, 2011)

8. Measles, mumps, and rubella vaccine (MMR).
(Minimum age: 12 months)
The second dose may be administered before age 4 years,
provided at least 4 weeks have elapsed since the first dose.

Effect of measles vaccination in USA

Серологични тестове при морбили
Диагностика на остри инфекции –
клинична картина + серологични тестове

• IgM антитела нормално се откриват още първите дни след
откриване на обрива
• Отрицателен резултат за IgM не изключва наличие на
морбили инфекция!
• IgG антитела: Значително увеличение на титъра (~ 4-пъти) в
паралелно пускани серумни проби, взети с интервал от поне 2
седмици
• Допълнителен тест: IgG авидитет

Anti-Measles virus ELISAs (IgG, IgM)

Aнтигени
Високо пречистен лизат от вирус инфектирани клетки, щам "Edmonston“
(ATCC VR-24)
• Количествено определяне на IgG антитела в IU/ml за оценка на
имунния статус след ваксинация (имунен cut-off: 150-200 IU/ml)
• 4-точкова калибрация за ИгГ (5000-1000-250-50 IU/ml)

• 1 точкова калибрация за ИгМ

Паротит / Мumps virus

Ефекти от ваксинацията за паротит в САЩ

2006:
6584 случая на Паротит, въпреки покритие с две дози на 87% от
подрастващите (→ провал във ваксинацията)

Развитие на анти-паротитни AT антитела
Антитела след ваксинация с MMR:

Anti-Measles

Tитър

Anti-Rubella

Anti-Mumps
↑
MMR vaccination

1

2

Mесеци

Наблюдение: ниски титри след MMR ваксинация
Въпрос: лоша тестова система (липса на чувствителност, качество на
антигените)?

Как се е разработвал теста
Висока корелация между комерсиалните тестове
Mumps virus ELISAs (IgG)

Anti-Mumps virus
ELISAs (IgG)

Производители

n

корелация

EUROIMMUN ↔ Siemens

89

95%

EUROIMMUN ↔
Virion/Serion

48

100%

Genzyme Virotech ↔
Siemens

130

98%

наблюдение:
• всички тестове се базират на лизати от клетки инфектирани с
див щам на вируса “Enders ATCC VR106”
• Но: MMR ваксините съдържат щам “Jeryl Lynn”
Въпрос: Дали ваксинационния щам няма да е по подходящ за
определянето на ваксинални титри, в сравнение с дивия щам?

Проучване: Rезултат
Anti-Mumps Virus ELISA
(Strain “Enders”)

Anti-Mumps Virus AT ELISA
(Strains “Enders” плюс
“Jeryl Lynn”)

деца <60 дни след ваксинация
(n=4)

0%

25 %

Деца 60-120 дни след ваксинация
(n=19)

63 %

79 %

деца >120 дни след ваксинация
(n=51)

69 %

84 %

възрастни >120 дни след ваксинация
(n=8)

88 %

88 %

възрастни >120 дни след инфекция
(n=21)

95 %

95 %

Пациенти без инфекция и без
ваксинация (n=5)

0%

0%

• Използването на ваксинален щам “Jeryl Lynn” като антигенен субстрат води до повишена
чувствителност за откриване на антитела в ранната фаза при деца
• Отнема 4 месеца до докато >80 % от MMR ваксинираните лица имат детектируеми
антителни титри

Anti-Mumps ELISA със
Jeryl Lynn антиген
е единствено достъпна от
EUROIMMUN!
Kombination von WildtypVirus und Impfstamm
→ 15% по-висока чувствителност
→ същата специфичност

Обобщение

• Комерсиалните търговски тестове, които са предназначени както за
диагностика на паротит с диви щамове, така и за контрол на
ваксинацията – при което се следи изработването на антитела и към
двата вирусни щама

• Индуцирането на хуморален имунен отговор след ваксинация
може да се определи с висока чувствителност при използване на

EUROIMMUN Anti-Mumps Virus AT ELISA (IgG)
• В случай на установяване на антитела от клас ИгГ се допуска
наличието на имунитет, но не е доказан

Благодаря Ви за
вниманието!

Нагласата на медицински специалисти относно ваксината
срещу варицела

Бацелова Х.1, М. Стойкова2, Н. Ватев1, В. Стоева1,П. Шилев3, С. Павлов4, А. Галев5
1 - Катедра Епидемиология и МБС- ФОЗ, МУ, Пловдив, 2 - Катедра Социална медицина и обществено здраве- ФОЗ,
МУ, Пловдив, 3 - Специалност Инспектор обществено здраве, Медицински колеж, МУ, Пловдив, 4 - Стажант лекар,
МУ, Пловдив, 5 - НПЦВЕХ – ВМА

Въведение
• Варицела е често срещано, силно заразно инфекциозно заболяване,
причинено от варицела зостер вирус.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Varicella-Guidance2015.pdf
• В районите с умерен климат по света варицела протича с ясна
сезонност. Най-висока е заболяемостта през зимата и ранната пролет.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/varicella.pdf
• При отсъствие на универсална варицелна имунизация в Европа се
очакват около 5.5 милиона случая на заболели като 3 милиона ще
бъдат деца под 5 години. MBC Infectious Disease (2017) 17:353

Ваксината срещу варицела
• Жива, атенюирана ваксина
• Щам ОКА
• Създадена през 1974 година от проф. Такахаши

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/VaricellaGuidance-2015.pdf

Европейски страни с варицелна ваксина в
имунизационните календари
Австрия
Чехия
Германия
Италия
Лихтенщайн
Люксембург
11 държави

ecdc

Кипър
Финдалния
Гърция
Латвия
Испания

Европейски държави с варицелна ваксина
за специфични групи
• Белгия- възприемчиви лица, контактни на
имунокомпрометирани; медицински лица
• Република Чехия
• Полша
• Великобритания- възприемчиви лица, контактни на
имунокомпрометирани; медицински лица
• http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx

Цел
• Да се проучи нагласата на медицински специалисти относно
ваксината срещу варицела и необходимостта от нейното
приложение в България.

Материали и методи
• Извършено е анкетно проучване за оценка на нагласата на 115
медицински специалисти относно ваксината срещу варицела през
периода 19.05-29.06.2017 година. Анализирани са възраст, пол,
специалност и др. Използван е статистически анализ.

Резултати
• Общо за периода 19.05-29.06.2017 година са анкетирани 115
медицински специалисти с въпросник, съдържащ 19 въпроса.
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Заключение
• Ваксината срещу варицела е въведена като задължителна или
препоръчителна в повечето страни от Европа. Имайки предвид
риска от усложнения при неимунни бременни, новородени,
имунокомпрометирани и др., е необходимо да се прецени
необходимостта от въвеждането на варицелната ваксина в
имунизационния календар на Република България.
• Настоящият въпросник потвърждава мнението за важността от
рутинна ваксината срещу варицела.

Благодаря за вниманието

