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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Дами и господа,
Скъпи колеги,
Драги читатели,
Един призрак броди из Европа – призракът на
COVID-19. Пристъпвайки на пръсти той се промъкна
през граници, планини и океани и стъпи на всеки континент. Заяви ясно присъствието си във всяка сфера на
живота – от делника на обикновената чистачка до недостижимия в кулата си от слонова кост магнат. Въпреки
различията и разделенията, които, естествени и наложени, съществуват в съвременния свят – расови, етнически, религиозни, сексуални и прочие, появата и победния
марш на COVID-19 по света ни напомни едно – пред природата всички сме еднакви
и тя ни третира като равни. Тя решава кой ще остане и кой ще си отиде. Тя ни е дала
шанс и ако реши, ще се отърве от нас сякаш сме безполезни бълхи.
Коронавирусната инфекция, причинена от SARS-CoV-2, е нововъзникнало инфекциозно заболяване, чието протичане, епидемиология, патогенеза и патофизиология
научната общност тепърва ще изучава в детайли. За него няма специфично лечение
или ваксина. Като всеки микроорганизъм и този е подложен на естествена селекция.
От момента на проявата му до днес се оформят два различими генотипа и стотици варианти. На база на наличните данни не може да се изведе прогноза как ще се развие
микроорганизмът. Всички прогнози, дадени в началото на пандемията, се оказаха погрешни, както по отношение на развитието на индивидуален или колективен имунитет,
така и по отношение на развитието на епидемичния процес. Този вирус не реагира,
както познатите досега и докато не се разработят ефективни ваксини, единственото
противодействие на разпространението му е повлияване на епидемичния процес чрез
прекъсване на епидемичната верига. В този брой предлагаме обзор на използваните
към момента противоепидемични мерки.
Пряко свързани с контрола на инфекциозния процес са следващите две проучвания, които предлагаме в новия брой на любимото ни списание. Едното се отнася до
превенцията на сезонния грип чрез ваксиниране. В него проследяваме и сравняваме
ефективността на опита в Европа и анализираме статуса на ваксинирането и предприетите мерки в нашата страна. Запознаваме Ви с най-новите програми за разширяване
на ваксинацията в широк кръг от рискови групи. Второто разглежда друго инфекциозно
заболяване с висок епидемичен и медицински риск, което независимо, че е ваксинопредотвратимо продължава да предизвиква епидемии с различен интензитет. Независимо, че ваксинацията срещу морбили е задължителна в Имунизационния календар
на страната, продължават да съществуват гнезда от неваксинирани деца и заболяването продължава да се разпространява в страната. Това проучване разглежда характеристиките на епидемичния процес и клиничното протичане на морбили в област
Пазарджик.
В отделна статия Ви запознаваме с един съвремен аспект на работа при анализ
на епидемичния процес в светлината на възникването и разпространението на HIV
и последвалата СПИН пандемия. Филогенетичният анализ е удобен инструмент за
реконструкция не само на вирусната нуклеинова киселина, но може да се приложи в
много други области на биологията и медицината. Не трябва да се забравя, че методите на молекулярната биология, приложени в епидемиологията позволяват много
по-бързо, ефикасно и с голяма специфичност да докаже или отхвърли дали прилаганите в обществото мерки за контрол на инфекциозния процес работят или не. В действителност голяма част от познанията ни за новия коронавирус се дължат именно на
изследвания в областта на молекулярната биология.
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Следващата статия хвърля светлина върху разпространението сред населението
в страната на херпес симплекс вируса. То представя една моментна, но не и окончателна снимка на епидемичната обстановка по отношение на една типична антропоноза. Остава неясен въпроса дали това е постоянна тенденция или е възможна
промяна в честотата на разпространение на двата известни серотипа, има ли разлика
на серотиповете по отношение на възраст, пол, сексуална, етническа или религиозна
ориентация.
Отделно проучване осигурява картина на нозокомиалните инфекции в специализирано лечебно звено. Проблемът с полирезистентните щамове и вътреболничните
инфекции се задълбочава през последните години и проучвания като това ни дават
инструмент за въвеждане на политики за управление употребата на антимикробни
средства, както на национално, така и на локално ниво.
В допълнение Ви предлагаме проучване върху радиопротективната активност на
някои природни съединения с оглед включването им в схеми за превенция при облъчване с висока доза йонизираща радиация. Споделяме с Вас и опитът на Великобритания по отношение на общопрактикуващите лекари и тяхното място, обем на дейност
и познания при диагностициране и процедиране на пациентки с карцином на гърдата.
Предлагаме на вниманието Ви иновативна система за ракови заболявания на млечната жлеза и подробен анализ върху препятствията и недостатъците пред въвеждането
му в практиката.
Надявам се, че този брой на нашето списание ще осигури съвременна и актуална
качествена информация върху интересуващите Ви теми. Вярвам, че заедно ще успеем да преодолеем трудностите пред които сме изправени и ще излезем от тях обединени и знаещи и по-смирени. Човекът може да претендира, че е венец на природата,
но природата задава правилата.

Успешна работа, колеги!

Полк. Доц. Андрей
йГ
Галев,
але д.м.
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ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
Галев А., Р. Правова
Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена

Резюме: Световната здравна организация (СЗО) класифицира COVID-19 като
спешна ситуация за общественото здраве с международно значение, поради рисковете
от разпространението му в страни със слабо развито здравеопазване. На 11.03.2020
г. СЗО обяви COVID-19 за пандемия. В България е въведено извънредно положение от
13.03.2020 г. Поради липсата на етиологично лечение и разработена ваксина за инфекцията към момента, се налага спазването на повишени профилактични мерки. В страната е създаден и кризисен щаб, начело с началника на Военномедицинска академия.
Ключови думи: коронавирус, COVID-19, профилактични мерки
Адрес за кореспонденция: andrey_galev@abv.bg

PREVENTIVE MEASURES FOR CORONAVIRUS INFECTION
Galev A., R. Pravova
Scientific Center for Military Epidemiology and Hygiene
Summary: The World Health Organization classifies COVID-19 as the Public Health Emergency of
International Concern, due to the risks of its spread to underdeveloped countries. On 11.03.2020, the WHO
declared COVID-19 a pandemic. A state of emergency has been introduced in Bulgaria since 13.03.2020. Due
to the lack of etiologic treatment and the developed vaccine for the infection at the moment, increased prophylactic measures are required. A crisis headquarters has been set up in the country, headed by the head of the
Military Medical Academy.
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Въведение: В края на 2019 г. в град Ухан,
провинцията Хубей, Централен Китай е идентифициран нов коронавирусен щам, наречен SARSCoV-2. За него се установява между 75% и 80%
припокриване на генетичната последователност с
разпространилия се през 2003 г. SARS-CoV. Ухан
е седмият най-голям град в Китай с население от
над 11 милиона души. Градът е основен транспортен център в централен Китай, на приблизително
1100 километра южно от Пекин, 800 на запад от
Шанхай и 1000 северно от Хонг Конг. Директните полети от Ухан са свързани също и с Европа:
шест полета на седмица до Париж, три до Лондон
и пет до Рим – данни, които изясняват улесненото
разпространение на пандемично ниво [2].
Заболяването, класифицирано от СЗО
като COVID-19, сe причинява от вирус от сем.
Coronaviridae, който е с едноверижна РНК генетична структура. За първоизточник на биопато-

гена се приемат прилепите, а за междинен гостоприемник – панголини (бозайници, покрити с
кератинови люспи).
Епидемиологията на COVID-19 се детерминира от коефициента на репродукция R0. Той
е показател, изразяващ средния брой индивиди,
които един болен/носител може да зарази. Когато
R0 e над 1, епидемиологичният процес се развива експоненциално, а при стойност под 1 – процесът затихва. За COVID-19 R0 е 2,5; за сравнение-стойността му грип е около 1.
Клиничната картина се характеризира с
проява на суха кашлица – в 65-80% от случаите,
проява на умора – при 70% от пациентите, температура – до 45% при първи преглед и в до 85% от
случаите в хода на болестта. Други симптоми са
миалгия, задух, хрема, болки в гърлото, включително и симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт – гадене, повръщане, диария.

5

VIII, 2020, 1(17)
Към момента независими едно от друго
проучвания се провеждат за изследване издръжливостта на вируса върху различни среди от околната среда. По отношение на коронавирусите
резултатите показват, че жизнеспособността на
вируса се запазват в рамките на до 4 дни върху
дървени повърхности, което налага ежедневното
неколкократно дезинфекциране на парапетите.
Върху стоманени и железни повърхности вирусът
издържа до 48 часа.
Хирургичните ръкавици, които се използват
за защита не само на болничния персонал, но и
от голяма част от населението, могат да задържат
вируса до 8 часа върху повърхността си, без той
да губи контагиозните си свойства. С най-ниска
продължителност на жизнеспособността на вируса се оказва попадането му върху алуминиеви
повърхности. В рамките на 2 до 8 часа неговите
контагиозни свойства постепенно се редуцират.
За разлика от това върху стъкло, хартия и пластмаса вирусът може да издържа в рамките на 4 до
5 дни [3].
Поради установените механизми за разпространение на вируса към момента експертите
препоръчват вземането на профилактични мерки
срещу разпространението по аерозолен мехаизъм и инфектирането по контактно-битов път. Но
коронавирусите не влизат в групата на инфекциозните причинители, които се задържат във въздуха за дълго време, за разлика от туберкулозата,
например. Затова и респираторната защита при
този вирус не е от такова значение.
Основните превантивни мерки срещу вируса са редовната дезинфекция и почистване на повърхностите от околната среда, както и миенето
на ръцете. Честото измиване на ръцете с вода и
сапун, за поне 20 секунди, е задължително преди
хранене; след кихане, кашляне или издухване на
носа. При липса на възможност за осигуряването
им се налага използването на дезинфектант на
алкохолна основа за обтриване на сухи ръце за
минимум 30 секунди, като се обръща специално
внимание на палците, пространствата между пръстите, върховете на пръстите и гърба на дланите.
По отношение на миенето на ръцете е важно не просто те да се мият, но да се мият правилно. Чрез ръцете инфекциозните частици отново попадат върху лицето и съответно върху
лигавицата на дихателните пътища. Поради тази
причина се препоръчва избягване на докосването
на носа, устата и очите, особено след допир на
предмети или повърхности.
Противоречиви са мненията на специалисти по отношение на носенето на предпазни
маски от здрави лица. Според част от експертите маските ни предпазват от докосване на лицето и по този начин намаляваме вероятността за
разпространението на вируса по контактно-битов
път. Според други маските са именно причината,
поради която започваме по-често да докосваме
областта на лицето и по този начин се излагаме
на риск. Независимо от това за болни лица и тези
със съмнение за заразяване предпазните маски
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са задължителна предпазна мярка. Смяната им
трябва да се извършва на всеки 2 часа, но при отстраняването и поставянето на нова маска също
трябва да се спазват определени правила. След
сваляне ръцете трябва да се измиват, след което
да се поставя новата маска [4].
При миене ръцете първо трябва да се намокрят добре, за да се разнесе по-добре сапунът върху цялата длан и пръстите. Важно е да
се образува повече пяна, която да се разнесе по
гърба на ръката и между пръстите. Върховете на
пръстите, особено при наличие на маникюр значително по-трудно се измиват, поради което се
препоръчва ноктите да бъдат изрязани до нивото
на върховете на пръстите. Като продължителност
миенето на ръцете не трябва да бъде по-малко от
20 секунди.
След като се приключи с миенето ръцете
първо се изсушават с еднократна кърпичка, след
което затваряме чешмата със същата тази кърпичка, която се изхвърля в затваряща се с капак
кофа за боклук. Освен дезинфекция е от значение
и редовното проветряване – на всеки 60 минути.
По разпореждане на Кризисния щаб и Министерство на здравеопазването се отлага провеждането на семинари, работни срещи, тържества, чествания, спортни мероприятия и други
прояви, при които има масово струпване на хора
на закрито. А при неотложност на провеждане на
работни групи – разполагането на лицата не трябва да бъде на по-малко от 1,5 метра един от друг,
както и да се избягва ръкостискане. Призивът е
да се търсят алтернативни форми за провеждане
на срещи. Разстоянието намалява риска от заразяване. При близко съприкосновение ръцете, дрехите, косата могат да бъдат зона на замърсяване
и трансмисия [1, 2].
Спазването на социална изолация е от съществено значение. Статистиката показва, че
намаляването с до 25% на социалните контакти
води до намаляване на вероятността от трнасмисия на инфекциозния причинител с до 50% сред
популацията. Пикът се отлага във времето и съответно се позволява да не се претовари и здравната система.
При проява на симптоми на остро респираторно заболяване (кашлица, зачервено гърло,
затруднено дишане, повишена температура) да
се остава вкъщи и да се осъществява връзка с
личния лекар, следвайки се стриктно неговите инструкции. В случай, че нямате такъв – лицата с
изявена симптоматика трябва да подадат сигнал
до съответната регионална здравна инспекция.
Експертите препоръчват спиране или поне
намаляване на броя на изпушените цигари, поради блокиране на муко-цилиарния ескалатор и
съответно затрудняване очистващата функция на
лигавицата на дихателните пътища. Като следствие се включва компенсаторен механизъм – кашлица, с която вероятността за разпространение
на вируса при налична инфекция се увеличава
значително.
Тестовете, които се използват за доказване
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на коронавирусна инфекция са няколко. За детекцията на вирусен антиген се прилагат PCR методиката и имунофлуоресценция. За откриване на
антитела се прилагат т. нар. бързи тестове, чрез
които се доказва наличието на образувани IgM и
IgG антитела в кръвта.
По отношение на лечението - терапевтични
възможности са в процес на проучване. Към тях
се включват Remdesivir, чиято функция е блокиране на РНК – зависимата полимераза; Chloroquin
– за блокиране навлизането на вируса в ендозомите; Tocilizumab – за блокиране на IL-6.
През март тази година в Сиатъл, Вашингтон
започна първото клинично изпитване на ваксина
срещу новия коронавирус. Участват 45 доброволци на възраст между 18 и 55 години.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА – ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ
И СЪСТОЯНИЕ НА ПРОТИВОГРИПНАТА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА В БЪЛГАРИЯ
Галев А.
Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена

Резюме: Превенцията на грип е широко застъпена във водещите държави в Западна Европа. Основен акцент е поставен върху превенцията чрез противогрипна ваксинация, особено при рисковите групи (малки деца, възрастни хора и хора с хронични
заболявания във всички възрастови групи). Ваксинационното покритие по отношение
на грип варира в широк диапазон. Държави, които успяват да достигнат или са близо
до препоръчителните 75% покритие са Великобритания, Холандия, Испания. От своя
страна България се характеризира с изключително ниско покритие по отношение на
сезонната грипна ваксинация – около 2.5-3%. Положителна насока в България е стартирането за първи път на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 при хора навършили 65 години, като целта е в рамките на 3-годишен период да се постигне 25% покритие на тази рискова група. Също
така резонен остава въпросът за единсвения възможен начин за пасивна защита на
новородените до 6-месечна възраст, а това е противогрипна ваксинопрофилактика по
време на бременност – опит, който имат държави като Англия, Шотландия, Уелс и
Ирландия, например (с около и над 50% ваксинационно покритие).
Ключови думи: грип, превенция, ваксина, бременни
Адрес за кореспонденция: andrey_galev@abv.bg

PREVENTION OF INFLUENZA - EUROPEAN EXPERIENCE AND SITUATION OF FLU PROPHYLAXIS IN
BULGARIA
Galev A.
Scientific Center for Military Epidemiology and Hygiene
Summary: Influenza prevention is widespread in leading countries in Western Europe. Emphasis is
placed on prevention through influenza vaccination, especially at risk groups (young children, the elderly and
people with chronic diseases in all age groups). Vaccination coverage for flu varies over a wide range. Countries that manage to reach or close to the recommended 75% coverage are the United Kingdom, the Netherlands, Spain. Bulgaria is characterized by extremely low coverage to seasonal influenza vaccination - about
2.5-3%. A positive trend in Bulgaria is the launch for National Program for the Improvement of the Seasonal
Flu Vaccine Prevention 2019-2022 in people over 65 years of age, with the aim of achieving 25% coverage of
this risk group within a 3-year period. There is remaining for only possible way to passively protect infants up
to 6 months of age, which is flu vaccination during pregnancy - an experience by countries such as England,
Scotland, Wales and Ireland, for example (with and around 50% vaccination coverage).

Key words: flu, prevention, vaccine, pregnant
Address for correspondence: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Всяка година около 500 милиона човека се заразяват с грип, което е приблизително 10% от населението на Земята. Световната
статистика сочи, че близо 650 000 са смъртните
случаи годишно, следствие заразяване с вируса

8

на грипа, което се равнява на 1 смъртен случай –
всяка минута. Индиректните ефекти са свързани
с 6 пъти по-висок риск от миокарден инфаркт до 1
седмица след заразяване с грипния вирус, също
така 3 пъти по-висок е рискът от инсулт и 3 до 6
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пъти по-висок процент на хоспитализациите при
пациенти със захарен диабет [4].
В световен мащаб сезонните грипни епидемии предизвикват 3 до 5 милиона случая на тежки
заболявания всяка година. На всеки един смъртен
случай съответстват значително по-голям брой
хоспитализации, свързани с възникнали усложнения. Големият брой заболели по едно и също
време повишават рязко нуждите от амбулаторно
и болнично лечение и водят до свръхнатоварване
на лечебната мрежа.
Европейската статистика сочи, че приблизително 40 000 души умират преждевременно
от грип всяка година в страните от Европейския
съюз. До 90 % от смъртните случаи са при хора
над 65-годишна възраст, предимно с придружаващи заболявания.
За да се защитят тези уязвими лица и да се
намали трансмисията на заболяванията, ваксинация се препоръчва настойчиво за медицинските
работници. Обхватът между здравните работници
е проследен в 12 държави членки (Белгия, Естония, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва,
Норвегия, Португалия, Румъния, Испания и Обединеното кралство) и варира от 15,6% до 63,2%
(медиана 30,2%) [2].
Статистиката в България сочи, че с причинителите на остри респираторни заболявания се
заразяват приблизително от 5% до 20% от населението, от които повече от 10 000 лица се приемат в болнично заведение с грипни усложнения, а
около 2000 е възможно да починат от най-честото
грипно усложнение – пневмония.
Оптималният имунен отговор след поставяне на ваксината се изгражда в рамките на 2 до
4 седмици след поставянето. Образуваните антитела намаляват с 6 до 11% всеки месец след
поставянето на ваксината, поради което се препоръчва имунизацията да се реализира възможно
по-близо до епидемиологичния пик на заболяването. Приблизително с 7% всеки месец намалява
имунетът срещу грипен вирус тип A (H3N2) и грипен вирус тип B. С 6-11% намалява имунният отговор срещу грипен вирус тип A (H1N1) pdm09 [3].
Пикът на епидемията за Европа е през периода от месец януари до месец март. В Западна
Европа епидемиите настъпват с 1-2 дни по-късно,
а в Източна Европа – с 1-2 дни по-рано. Проучване в САЩ установява, че ваксинираните през
месец октомври са по-защитени от ваксинираните
през август.
Според експертите най-подходящото време
за имунизация с противогрипна ваксина е в края
на октомври и началото на ноември. Включително ваксинацията през месец декември, дори при
започнала грипна активност, е целесъобразна [3].
Разработки във ваксинопрофилактиката
доведоха до създаването както на жива, така и на
четиривалентна инактивирана ваксина, която съдържа 2 щама грипен вирус тип А (подтип H1N1 и
H3N2) и два щама на грип В (Ямагата и Виктория).
Освен това, адювантна и високодозови
ваксини са все по-достъпни и се очаква вакси-

ните, основани на по-новите технологии, да бъдат на пазара на страни-членки от Европейския
съюз в близко бъдеще. Поради проявата на
immunosenescence (остаряване на имунния отговор) се налага нуждата от добавяне на по-голямо
количество адювант и антигени [1].
Високодозовата противогрипна ваксина съдържа по 60μg хемаглутинини за всеки щам. В
сравнение със стандартната ваксина дозата на
хемаглутинините е 4 пъти повече във високодозовата противогрипна ваксина. Ваксината е препоръчителна при лица над 65-годишна възраст или
по-възрастни.
Високодозовата тривалентна противогрипна
ваксина (0,5мл) е лицензирана в 5 държави – Канада, САЩ, Австралия, Бразилия и Обединеното
кралство. Четиривалентната противогрипна ваксина (0,7мл) все още е в процес на регистрация.
Във Франция ваксиналното покритие за лекари е 45%, а за медицинските сестри – 25%. Като
причина за ниският комплайънс при медицинските
сестри най-често посочваната причина е мнението, че имунната им система може да се справи с
инфекциозния причинител (защото са по-млади) и
не се налага нужда от профилактика. В страната
се провежда политика срещу лекари с антиваксърска настройка. Според проучвания на френски
автори ефективността на ваксината срещу щам
H1N1 е 69%, а срещу щам H3N1 – 33%. Общата ефективност се изчислява на приблизително
50%. Чрез система с баджове се установява, че
най-добрите екипи от лекари и медицински сестри
се оказват и най-добрите разпространители на вътреболнични инфекции – като в случая проучването е върху инфектирането с грипен вирус [6].
В Обединеното кралство проучвания показват, че ефективността на ваксините е 44,3%.
Ваксиналният обхват на лекарите е 70,3%. Ваксиналното покритие при бременни жени е 45,2%,
като при рискова бременност този процент достига 60,2%. При възрастни под 65-годишна възраст
ваксиналният обхват е 48%, а над 65-годишна
възраст – 72% [5].
В Гърция ваксиналното покритие на персонала в болниците достига до 30,6%, а в амбулаторията – 43,8%. Въведени са безплатни ваксини
в болниците. В Холандия ваксиналното покритие
към 2018г. е било 51%, а през 1995 г. в достигало
77% [5].
В Естония ваксиналният обхват при лекарите е 60%, а за медицинските сестри отново процентът е по-нисък и достига 47%. Населението е
с ваксинално покритие от едва 9%, а за възрастни над 65-годишна възраст – 10%. В Хърватска
ваксиналното покритие на населението е 9%, а
на здравните работници – 24%. На рискови групи
ваксиналният обхват е 30% [5].
По отношение на ваксиналното покритие в
България като положителен аспект се откроява
стартирането на Национална програма за повишване на ваксинационния обхват при лица над
65-годишна възраст. Проблем е, че се стига до потенциален дефицит на ваксини, който се дължи
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на планирания внос от фармацевтичните компании, определящ се от количеството на продажбите през изминалата година.
Заключение: Грипът не е просто „лоша
настинка“, а социален и икономически феномен.
Ваксините имат безспорна роля за предпазване
от грип и неговите усложнения, включително от
хоспитализация и смъртен изход. Според препоръките на Световната здравна организация обхватът с противогрипни ваксини при рисковите
групи в страните от Европейския съюз трябва да
достига 75%. Тази цел е трудно осъществима в
нашата страна, където ваксиналният обхват на
населението през предишни сезони е едва 2-3%.
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ДОКОГА ЩЕ ЛЕКУВАМЕ ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ?
МОРБИЛИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК – 2019 ГОДИНА
Коцев С.1, С. Крумова2, М. Карамишева1, И. Иванов1, М. Шопова3, Н. Ватев4,
М. Пишмишева – Пелева1
-Инфекциозно отделение – МБАЛ – Пазарджик,
-НРЛ морбили, паротит, рубеола – НЦЗПБ – София,
3
-Медицински факултет, МУ – Варна,
4
-Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации – МУ – Пловдив
1

2

Резюме: Морбили е ваксино-предотвратимо инфекциозно заболяване с висок контагиозен индекс сред неимунни лица и висок риск от усложнения като пневмония и дихателна недостатъчност, ларингит, включително кератит и неврологични увреждания.
Целта на статията е да се представят клиничните и епидемиологични характеристики на морбили в област Пазарджик през 2019 г. Изследвани са общо 43 болни. Използвани са методите на клинично наблюдение и проследяване, епидемиологично проучване,
клинико-лабораторни, серологични, молекулярно-биологични (PCR) и образни изследвания. При всички болни диагнозата е потвърдена с установяване на специфични IgM антитела срещу морбилен вирус по метода ELISA, а в 50% – и с доказване на вирусна
нуклеинова киселина в урината. За периода януари – септември 2019 г. в Инфекциозно
отделение на МБАЛ – Пазарджик са лекувани 43 болни с диагноза морбили – 39 деца и 4
възрастни. В доимунизационна възраст са 13 (30,2%) от заболелите. Момчета и момичета боледуват еднакво. В катаралния период се наблюдават: повишена температура
– при 42 болни (97,7%), суха кашлица при 38 (88,4%), ринит при 36 (83,75%), конюнктивит при 34 (79,1%), петна на Филатов – Коплик при 32 (74,4%), диария при 16 (37,2%) от
болните. Установените лабораторни отклонения включват желязодефицитна анемия
при 19 болни (44,2%), левкопения при 10 (23,3%), левкоцитоза при 6 (13,9%), тромбоцитопения при 2, тромбоцитоза при 4. При 36 от болните (83,7%) се регистрира повишение на AST, а при 11 – и на двата хепатоцитолизни ензима. Голяма част от болните
развиват усложнения като: пневмония при 9 (20,5%), кератит при 2 (4,6%), ларингит
при 9 (20,9%) и хепатит при 8 (18,6%) от болните. Въпреки, че е патентована ефикасна ваксина, по различни причини броят на неваксинираните деца остава голям. Активните разяснителни мероприятия за клиничното протичане, усложненията и високият
риск за развитието им биха допринесли за пълноценната превенция срещу това социално-значимо инфекциозно заболяване.
Ключови думи: морбили, ваксина, петна на Филатов – Коплик, обрив, усложнения
Адрес за кореспонденция: kotsevstanislav@gmail.com

HOW LONG WILL WE BE TREATING VACCINE-PREVENTABLE DISEASES?
MEASLES OUTBREAK IN PAZARDZHIK REGION – 2019
Kotsev S.1, S. Krumova2, M. Karamisheva1, I. Ivanov1, M. Shopova3, N. Vatev4, M. Pishmisheva-Peleva1
1

-Department of Infectious diseases, General Hospital Pazardzhik, 2-National Reference Laboratory

„Measles, mumps and rubella“, NCIPD – Sofia, 3-Medical trainee, Medical Faculty, Medical University –
Varna, 4-Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Medical University -- Plovdiv
INTRODUCTION: Measles is an acute vaccine-preventable infectious disease, highly contagious among
unimmunized persons. There is a high risk of developing complications such as: pneumonia and respiratory
failure, laryngitis, keratitis, neurological disorders. The aim of the study is to present the clinical and epidemiological characteristics of measles in Pazardzhik region in 2019. There is 43 – patients diagnosed with measles.
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The methods used involved clinical observation, epidemiological survey, clinical-laboratory and serological
testing, molecular biology methods (PCR), medical imaging methods. The diagnose was confirmed by ELISA
detection of specific anti-measles virus IgM antibodies in serum, and in 50% – by detection of viral nucleic acid
in urine. From January to September in 2019 43 patients with measles were treated – 39 children and 4 adults.
13 of the children were at preimmunization age (30, 2%). Males and females were equally affected. 26 (60,
5%) of the patients were gypsies and 17 – Mohammedan Bulgarians (39,5%). The symptoms observed during
the catarrhal stage included: high temperature – in 42 of the patients (97,7%), caugh in 38 – (88,4%), rhinnitis in 36 – (83,75%), conjunctivitis in 34 (79,1%), Filatov–Koplik spots in 32 – (74,4%), diarrhea in 16 of the
patients – (37,2%). There were laboratory abnormalities such as: irondeficiency anemia in 19 of the patients
(44,2%), leukopenia in 10 – (23,3%), leukocytosis in 6 – (13,9%), thrombocytopenia in 2 and thrombocytosis in
4 of the patients. AST elevation was found in 36 of the patients (83,7%) and concomitant AST and ALT elevation – in 11 of them. Most of the patients developed complications: 9 of them developed pneumonia (20,5%),
2 – keratitis ( 4,6%), 9 – laryngitis (20,9%) and 8 of the patients developed hepatitis (18,6%). Although there is
an effective vaccine against measles today, a large number of children receive no vaccination. An information
campaign on the clinical course, possible complication and the high risk of developing them would be of great
importance for an adequate prophylaxis of this infectious disease of such social-importance.

Key words: Measles, Vaccine, Filatov – Koplik spots, Rash, Complications
Address for correspondence: kotsevstanislav@gmail.com

Въведение: Морбили е инфекция, характеризираща се с висока заболяемост и смъртност
[7]. Първото научно описание на заболяването и
разграничаването му от едра шарка и варицела се
приписва на персийския лекар Rhazes (860 – 932)
и е публикувано в „ Книгата на шарката и морбили “. Той дава името на това заболяване, което
в превод от персийски означава „избухване“. През
ХХVII век T. Sydenham прави пълна характеристика на болестта и изказва предположението, че
тя е инфекциозна. Принос за разбиране на епидемиологичните особености има датския учен P.
Panum. Той проучва епидемията на Фарьорските
острови в Северно море през 1848 г. и установява
следните характеристики: висока контагиозност,
продължителност на инкубационния период, тежко протичане в крайните възрасти, пожизнен имунитет след преболедуване. През 1911 г. Goldberger
и Anderson доказват инфекциозната генеза на
заболяването. През 1954 г. Peebles и Enders изолират вируса на тъканни култури от човешки и
маймунски бъбрек. Enders, Katz и Milanovic получават ваксиналния щам Edmondston B (по името
на детето, от което е изолиран). Първата жива
морбилна ваксина е лицензирана през 1964 г. [1].
В България имунизация срещу морбили е
въведена през 1969 г. и от 1972 г. става задължителна [1, 2]. До 1982 г. е прилагана 1 доза на деца
над 10-месечна възраст. За периода 1983 – 1993
г. се използва двудозова схема с моновалентна
ваксина. През 1993 г. е въведена трикомпонентната ваксина: морбили – паротит – рубеола. При
липса на имунизация морбили е широко разпространено силно контагиозно заболяване, от което
на практика боледува всяко дете до 15-годишна
възраст.
През април 2009 г. в Североизточна България се регистрира епидемичен взрив от морбили
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след внасяне на вируса от Хамбург, Германия. Заболяването бързо се разпространява, епидемията
е мащабнa и включва 2 249 случая (заболяемост
29.57/100 000) през 2009 г. и 22 004 случая (заболяемост 90.92 /100 000) през 2010 г. През 2011 г.
заболяемостта е 2.13/100 000 – регистрирани са
общо 157 случая [3]. Това е най-голямата епидемия от морбили в Европа след тази в Украйна от
2006 г. През 2017 г. са установени две огнища в
Пловдив и Пазарджик с общо 165 заболели (заболяемост 2.32 /100 000) [3, 6]. През 2018 г. има 13
докладвани случая [3]. В област Пазарджик след
епидемията през 2009 – 2010 г., заболяването
се регистрира отново през 2017 г. с 20 заболели.
През 2018 г. няма регистрирани случаи на морбили, а за периода от януари до септември месец
2019 г. броят им е 43.
Целта на настоящето съобщение е да се
представят клиничните и епидемиологични характеристики на морбили в област Пазарджик през
2019 г.
Mатериали и методи: Изследвани са общо
43 болни. Използвани са методите на клинично
наблюдение и проследяване, епидемиологично
проучване, клинико-лабораторни, серологични,
молекулярно-биологични (PCR) и образни изследвания. При всички болни диагнозата е потвърдена
с установяване на специфични IgM антитела срещу морбилен вирус по метода ELISA, а в 50% – и
с установяване на вирусна нуклеинова киселина
в урината чрез PCR. Диагностичните изследвания
са извършени в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“
на НЦЗПБ – гр. София.
Резултати: От месец януари до септември
2019 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Пазарджик са лекувани 43 болни с диагноза морбили. Разпределението им по пол и възраст е представено на табл.1.
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Табл.1. Разпределение на болните с
морбили по пол и възраст
БОЛНИ

БРОЙ

СРЕДНА
ВЪЗРАСТ
/ в години /

SD

Деца – момчета
19
1,4
40,136
Деца – момичета
20
Възрастни – мъже
1
29
16,971
Възрастни – жени
3
ОБЩО
43
Средната възраст на заболелите деца е 1,4
г. Една трета от тях са в доимунизационна възраст
– 13 (30,2%) от заболелите, а до 5 години са 28
(65,2%). Момчета и момичета боледуват еднакво.
От община Велинград са 31 (72,1%). Заболелите
са свързани помежду си – повечето са съседи или
роднини, които живеят в близост и контактуват
често помежду си. От с. Алеко Константиново са
6 (13,9%), а останалите 6 болни са от различни
населени места на областта и се предполага, че
са заразени в лечебно заведение при контакт с
болни в катаралния период на заболяването.
Най-честите наблюдавани симптоми в катаралния период са представени на таблица 2.

ми.

Табл.2. Катарален период – симптоБРОЙ
N

ПРОЦЕНТ
%

Повишена температура

42

97,7%

Суха кашлица

38

88,4%

Ринит

36

83,7%

Конюнктивит

34

79,1%

ОСНОВНИ СИМПТОМИ

Петна на Филатов – Коплик

32

74,4%

Диария
16
37,2%
Повишена температура е най-честият
симптом – установен е при 42 болни (97,7%), а
един не е термометриран, който по анамнестични
данни в дома си е бил фебрилен. При един болен
температурата се повишава едновременно с появата на обрива, а при всички останали 2 – 3 дни
по-рано. Средната продължителност на фебрилния период е 6,3 дни (1 – 9 дни), а средната стойност на температурата е над 38,3˚С. Кашлица се
установява при 38 (88,4%) от болните. Тя е суха и
дразнеща в началото, а по-късно при част от болните става влажна и продуктивна. С физикални
данни за обструкция са 12 (27,9%) от пациентите
– всички те са деца. При 34 (79,1%) от болните се
установява конюнктивит – най-често катарален –
91,2%, винаги двустранен. По тежест конюнктивитът е от лек, с набелязана инекция на конюнктивата и оскъдно количество секреция до тежък при
12 (12,9%) от заболелите – хеморагичен при 12
(12,9%) и хеморагично - гноен при 4 (9,3%) деца.
Петна на Филатов – Коплик или негов еквивалент (гранулирана букална лигавица срещу
премоларите) се установяват при 32 (74,4%) от
заболелите. Те са представени като единични

или множество бели петънца по лигавицата срещу премоларните зъби, но при някои болни се
наблюдават и по лигавицата на венците. Хрема и
запушен нос имат 36 (83,7%) от болните – предимно деца в кърмаческа възраст. Facies morbilosa се
наблюдава при две трети от болните – 30 (69,8%)
– 29 деца и 1 – възрастен. Други симптоми в катаралния период са диария – при 16 (37,2%). Изхожданията са 3 – 8 в денонощие с кашаво-водниста консистенция, нерядко със слуз.
Обривният период започва най-често 3 – 5
дни след началото на заболяването. При 7 кърмачета обрив се появява по-късно от 5 до 7 дни след
първите клинични прояви. Всички те са лекувани
с антибиотици през катаралния период. При 2
деца се наблюдава неспецифичен обрив – в първите 1 – 2 дни от катаралния период, последван
от типичния за заболяването обрив с характерна
динамика. При други 2 деца обривът е хеморагичен, а при 3-ма завяхва с трицевидно залющване.
При 5 болни се наблюдава втора обривна вълна
след пълното обратно развитие на първоначалния обрив. Динамиката е същата – последователно се обхваща лицето, торсът и крайниците, но за
по-кратък период от време: 24 – 36 часа, преминавайки бързо. Пигментации се установяват при
33 (76,7%) от болните, по-интензивни и по-дълготрайни при възрастните болни. Резултатите от
извършените клинико-лабораторни изследвания
са представени на табл 3.

Табл. 3. Резултати от проведени изследвания
БОЛНИ
ЛАБОРАТОРНИ
РЕЗУЛТАТИ
Hb↓

БРОЙ ПРОЦЕНТ
N
%
19

44,2%

Leuc↑

6

13,9%

Leuc↓

10

23,2%

Thromb↑

4

Thromb↓

2

AST ↑

36

83,7%

ALT ↑

11

25,6%

Анемичен синдром се наблюдава при 19
(44,2%) болни ( хемоглобин – 96 – 115 g/l). Анемията е желязодефицитна при всички. С левкопения
(2,6 – 3,9 G/l) са 10 (23,3%), а с левкоцитоза (11,0
– 21,6 G/l) – 6 (13,9%). Тромбоцитопения се установява само при двама болни, а с тромбоцитоза
( 700 – 1015 G/l) са 4 деца. Едновременно повишаване на стойностите и на двата цитолитични
ензима AST, ALT имат 11 (25,6%), а изолирано повишение на AST – 36 (83,7%) от пациентите.
При всички болни диагнозата е потвърдена с установяване на специфични IgM антитела
срещу вируса-причинител, а в 50% от болните и
с изолиране на вирусна нуклеинова киселина в
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урина. При докладваните болни заболяването е
продължило различно дълъг период от време и
при всички е завършило с оздравяване. Наблюдаваните усложнения са представени на таблица 4:

Табл. 4. Наблюдавани усложнения
БРОЙ
N

ПРОЦЕНТ
%

Пневмония

9

20,5 %

Кератит

2

4,6 %

Ларингит

9

20,9 %

Хепатит

8

18,6 %

ЧЕСТОТА
УСЛОЖНЕНИЯ

Обсъждане: Морбили е ваксино-предотвратимо заболяване. При липса на имунизация
заболяването е широко разпространено и високо контагиозно и от него боледува почти всяко
дете до 15 годишна възраст. В тропическите зони
е разпространено по-често през сухия сезон, а в
умерените климатични зони е с пик през зимата
и ранната пролет [1]. През 2009, 2010 и 2017 г.
най-голям брой регистрирани случаи в област Пазарджик има през зимните и пролетни месеци, но
през 2019 г. болни има през всички летни месеци.
Трудно се събира информация за проведени имунизации сред засегнатите групи – роми и
българо-мохамедани. Сред тях все още битува
схващането, че имунизациите „увреждат“ децата.
Често пропускат ваксини поради етнически разбирания, недобра информираност и грамотност. Общопрактикуващите лекари също срещат трудност

да обхванат с имунизации децата, поради некоректно подадена адресна регистрация или отглеждане на децата на друго, непосочено място.
Според наблюденията ни от морбили боледуват най-често деца, но сред заболелите има и
възрастни. Заболяването при всички протича тежко, нерядко с усложнения – при тежките форми на
конюнктивит се регистрира висока до 40˚С температура, налице е гноен секрет от очите, клепачите
са оточни и залепнали, налице са блефароспазъм
и фотофобия. Общото състоянието е увредено,
децата не отварят очи и покриват глава. При две
деца се разви тежък ерозивен кератит и след дехоспитализация са насочени за проследяване от
офталмолог, поради риск от частична загуба на
зрение. От пациентите с белодробни усложнения
при едно дете е наблюдавана и дихателна недостатъчност с тахидиспнея и тираж. При хипотрофично кърмаче на 8 месеца се разви аниктеричен
хепатит със стойности на ALT 810 IU/l, анемичен
синдром и пневмония. Детето преболедува тежка
форма на морбили и 8 дни е хранено през сонда
до възстановяване на сукателния рефлекс.
От нашите наблюдения върху клиничното
протичане и настъпилите усложненията при докладваните болни с морбили, считаме че е необходимо да се работи активно в насока запознаване с проявите на болестта и усложненията ѝ, както и важното значение на превантивните мерки. В
помощ на общопрактикуващите лекари могат да
бъдат здравните медиатори, които да провеждат
разяснителни мероприятия и за заболяването, и
за ползите от имунизация.
Библиография:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

14

Аргирова Р., Р. Комитова „За ваксиниите“, (монография), издание Медицина и физкултура, 2012, 116-124
Ватев Н. „Ваксинопредотвратими заболявания“, (монография). Пловдив, Лакс Бук, 2018, 90-109.
Национален център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ). Годишни анализи на заразните заболявания
в България, 2008–2018. Available at: https://www.ncipd.
org/index.php?lang=bg [Accessed at: 10 June 2019].
Национален център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ). Информационна система за събиране и
анализиране на данни за заболяемостта от Морбили,
Паротит и Рубеола в България. Available at: https://
mmr.gateway.bg/ [Accessed at: 10 June 2019]
Попов Г., Д. Маринова, М. Баймакова: „Морбилна инфекция при възрастни – case report и обзор на научната литература“, сп. Превантивна медицина“, VII, 2019,
2 (16), стр. 16-18.
Kurchatova A., Krumova S, Vladimirova N, et al.
Preliminary findings indicate nosocomial transmission
and Roma population as most affected group in ongoing
measles B3 genotype outbreak in Bulgaria, March to
August 2017. Euro Surveill 2017; 22(36): 30611. DOI:
10.2807/1560-7917.ES.2017.22.36.30611.
PMID:
28920573.
Krugman S., Katz SL, Gershon AA, Wilfert C. Measles. In:
Infectious diseases of Children 1985; 8th edn. Mosby, St
Louis, 152-166. [Google Scholar].

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХЕРПЕС СИМПЛЕКС
ВИРУС ТИП 1 И ТИП 2 IGG АНТИТЕЛА ПРИ
БРЕМЕННИ
Георгиев А.1, А. Блажев2, М. Димитрова1, Й. Попов1, Й. Иванова-Йончева1,
М. Карчева3
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Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, Медицински
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Резюме: Херпес симплекс вирус (HSV) е ДНК вирус, от семейство Herpesviridae,
подсемейство alfa-Herpesvirinae. Въз основа на антигенни, биохимични и биологични
различия той се разделя на два серотипа - HSV-1 и HSV-2. Човекът е единственият
известен естествен гостоприемник и източник на инфекция. HSV тип 1 обикновено
причинява оро-лабиален херпес, докато HSV тип 2 обикновено засяга гениталната
област. Веднъж заразени с HSV, хората остават инфектирани за цял живот. Голям
процент от възрастното население е серопозитивно. Целта на това проучване е да
се определи серопреваленса на анти-HSV-1 и HSV-2 IgG антитела при бременни жени.
Проведено е проспективно проучване сред 242 жени, хоспитализирани в Клиника по акушерство и гинекология при УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен. Серумните проби бяха
тествани за анти-HSV-1 и HSV-2 IgG антитела чрез ензимно-свързан имуносорбентен
анализ (ELISA). Резултати показват, че серопозитивни към HSV-1 са 206 (85.12 %), серонегативни са 33 (13.64 %) и в сива зона са три от пробите, 1.24 % съответно; серопозитивни към HSV-2 са 44 (18.18 %), серонегативни са 191 (78.93 %) и в сива зона са 7
(1.24 %). Необходими са по-нататъшни проучвания за проследяване на променящите се
тенденции в разпространението на HSV-1 и HSV-2.
Ключови думи: HSV-1, HSV-2, серопреваленс, бременни
Адрес за кореспонденция: antongeorgiev@abv.bg

SEROPREVALENCE OF HERPES SIMPLEX VIRUS 1 AND 2 IGG ANTIBODIES AMONG PREGNANT
WOMEN
Georgiev А.1, А. Blazhev2, М. Dimitrova1, J. Popov1, J. Ivanova-Joncheva1, М. Karcheva3
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Summary: Herpes simplex is a enveloped DNA virus belonging to the alfa-herpesviridae. Based on antigenic, biochemical and biologycally differences it can be divided into two serotypes, HSV-1 and HSV-2. Man
is the only known natural host and source of infection. HSV type 1 typically causes oral herpes, while HSV type
2 typically affects the genital area. Most of the time, HSV-1 and HSV-2 are inactive. Once infected with HSV,
people remain infected for life. A high percentage of the adult population is seropositive. The aim of this study
wья to determine seroprevalence HSV-1 and HSV-2 antibodies among pregnant women. A prospective study
was conducted among 242 women attending Obstetrics and Gynecology clinic. Serum samples were tested
for anti-HSV- 1 and 2 IgG antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results are seropositive to HSV-1 were 206 (85.12%), seronegative were 33 (13.64%) and equivocal were three of the samples,
1.24% respectively; seropositive to HSV-2 were 44 (18.18%), seronegative 191 (78.93%) and equivocal - 7
(1.24%). Further studies are needed to track the changing trends in the spread of HSV-1 and HSV-2.

Keywords: HSV-1, HSV-2, seroprevalence, pregnant women
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Въведение: Херпес симплекс вирус (HSV)
е ДНК вирус, от семейство Herpesviridae, подсемейство alfa-Herpesvirinae. Открит е от В. Грутер
през 1912 г. Вирусът е един от най-разпространените сред хората. Различават се два серологични
типа: Human herpesvirus 1 и 2, които са биологично и серологично свързани, но могат да бъдат диференцирани. Източник на инфекцията е човекът.
Вирусът се отделя със слюнката и фекалиите. Основният път на предаване е контактно-битов, но
не се изключва и въздушно-капков. Входна врата на инфекцията е увредена лигавица на устни,
кожа, полови органи, което определя и локализацията на заболяването. Различават се две основни форми на херпесното заболяване – първична
и рецидивираща. Клиничната картина е многообразна – обикновен рецидивиращ херпес, генерализиран херпес, травматичен херпес, генитален
херпес (причинява се от HSV-2 и се предава по
полов път), херпесен енцефалит, менингоенцефалит, тежка токсикоза на новороденото и други.
Първичната инфекция най-често протича
инапарентно, само около 1% от случаите протичат с клинични симптоми като температура, везикулозен обрив по различни участъпи от тялото. В
последствие вирусът остава в латентно състояние в организма за цял живот. HSV-1 се съхранява
в ганглиите на N. trigeminus, а HSV-2 – в сакралните ганглии, от където се активират и предизвикват
рецидивираща инфекция.
Имунитетът при херпесната инфекция по
своя характер е хуморален и клетъчномедииран.
Антителата в кръвта се появяват на 4-6 ден от
началото на заболяването и достигат своя максимум около 14-я ден.
Инфекциите от генитален херпес непрекъснато нарастват, като по настоящем достигат
най-висока честота сред половите инфекции. От
края на 70-те години серологичното разпространение на HSV-2 в САЩ се е увеличило с 30%,
което води до заразяване на един от всеки пет
възрастни [4]. Честотата нараства с възрастта. В
проучване, включващо осем европейски страни
(една, от които България) е установена серопозитивност към HSV-1 (в нашата страна над 80 %) с
най-засегната възрастова група и при двата пола
35-40 годишни [9]. В проучване в Североизточна
България е установена серопозитивност HSV-1
около 70 % и към HSV-2 – 56 % [6]. Благоприятстващи фактори за разпространение са ранна
полова активност, голям брой сексуални партньори, свободното сексуално поведение, употреба
на наркотици, социално-икономически фактори,
както и други полово-преносими инфекции [1, 4].
По-засегнат е женският пол. Някои проучвания
показват завишена честота сред определени етнически групи и затворени общества [2, 3].
Честотата на HSV инфекцията сред бременните варира в различните страни между 2 и 8,4 %
[5, 7]. В САЩ приблизително 22% от бременните
жени са заразени с HSV-2, а 2% от жените получават генитален херпес по време на бременност [8].
Този тип инфекции са особено опасни за плода
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и новороденото. Вирусите причиняват очни, кожни увреждания, дисеминирано разпространение,
вродени малформации. Тежестта и последствията от първична инфекция по време на бременност
зависят от срока на бременността. Когато заболяването настъпи в ранните срокове, то е свързана предимно със спонтанни аборти, вродени
малформации, неонатални инфекции. Инфекция
настъпила във втората половина на бременността се свързва със вътрематочно забавяне на растежа, преждевременно раждане, интраутеринна
инфекция. Рискът от неонатална инфекция варира от 30 % до 50 % за HSV инфекции, които започват в края на бременността (последния триместър), докато ранната инфекция на бременността
носи риск от около 1%.
Сред бременните жени в САЩ е установено
серологично разпространение за HSV-1 от 53.9 %
до 59.3 % и серологичното разпространение на
HSV-2 от 15.7 % до 21.1 %. Установена е серонегативност към HSV около 30.6 %. Бременните
жени с по-малко сексуални партньори са в по-голям процент серонегативни както за HSV-1, така
и за HSV-2, поради което са по-уязвими при първично придобиване на HSV по време на бременност, което води до повишен риск от предаване на
HSV на техните новородени.
Най-ниско ниво на серологично разпространение на HSV-1 е наблюдавано при юноши на
възраст 14-19 години. Посочват се също така като
дискредитивни фактори за разпространението по
възраст, пол, тютюнопушене, посещение на детска градина в ранна възраст.
Целта на настоящото проучване е да се изследва разпространението на анти-HSV-1 и HSV2 IgG антитела при бременни жени.
Материали и методи: Проведено е проспективно серо-епидемиологично проучване сред
242 жени, хоспитализирани в Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”-Плевен за периода януари-декември 2018 г.
Демографски данни са събрани чрез интервю и
анкетно проучване. Серумни проби бяха събрани и тествани за анти-HSV-1 и 2 IgG антитела
чрез ензимно-свързан имуносорбентен анализ
(ELISA). Резултатите са интерпретирани съгласно
инструкциите на производителя на кита - NovaLisa
® Herpes simplex Virus (HSV1) IgG ELISA на фирма NovaTec Immunodiagnostica GmbH. Като позитивни за HSV-1 HSV-2 IgG са отчетени проби над
11 NTU, като негативни – под 9 NTU и в сива зона
– между 9 и 11 NTU. Изследването е извършено
в имунологична лаборатория, сектор “Биология”,
МУ-Плевен по Проект №1/2018г., финансиран от
МУ-Плевен и одобрен от Комисия по етика на научно-изследователската дейност.
Резултати: В проучването са участвали 242
жени на възраст между 14 и 45 години, средно 27,
sd±6.42998. Живеещи в градове са 141 (58.26
%), а в села – 101 (41.74 %). В проучената група
преобладават жени със средно образование – 99
(40.91 %). Висок е процента на безработните – 95
(39.26 %). Причините за хоспитализация са как-
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то следва: раждане без усложнения – 63 (26.03
%), преждевременно раждане – 69 (28.51 %), напреднала бременност – 29 (11.98 %), заплашващ
аборт – 39 (16.12 %), аборт – 13 (5.37 %) и други
– 29 (11.98 %).
Резултатите от серологичните изследвания
за изследваната група бременни жени са представени на фигура 1.
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Фигура 1: Резултати от серологично
изследване за анти- HSV-1 и HSV-2 IgG антитела при бременни
Резултатите от проучването показват: серопозитивни към HSV-1 са 206 (85.12 %), серонегативни са 33 (13.64 %) и в сива зона - три от пробите, 1.24 % съответно; серопозитивни към HSV-2
са 44 (18.18 %), серонегативни са 191 (78.93 %)
и в сива зона са 7 (1.24 %). Някои от изследваните проби показаха двойнопозитивни, а други
двойнонегативни резултати: HSV1/2 позитивни
– 38 (15.70 %) и HSV1/2 негативни – 24 (9.91%).
Не се установи статистически достоверна разлика между серопозитивността към двата вируса и
причината за хоспитализация (One-Way ANOVA
анализ, F-Ratio = 2.07; P-Value=0.0705 за HSV-1 и
F-Ratio=1.69; P-Value=0.1382).
Обсъждане: Сред бременните жени в настоящото проучване е установено серологично
разпространение за HSV-1 от над 85 % и за HSV-2
– над 18 %. Тези резултати са сходни с проучвания в други страни [5]. Потвърждава се становището, че HSV-1 е широко разпространен. Заразяването става най-често в детска възраст с орални
секрети. Възприемчивите жени в детеродна възраст могат да придобият инфекцията чрез орален
секс или друга сексуална практика, което води до
генитален херпес по време на бременност. HSV-2
почти винаги се предава по полов път. Инфекцията с HSV-2 обикновено причинява генитални
лезии. Въпреки че или HSV-1, или HSV-2 могат да
причинят генитален херпес, HSV-1 инфекцията се
характеризира с по-малко рецидиви на лезии и
по-малко вирусно отделяне от HSV-2 инфекцията.
Този тип инфекции са особено опасни за плода
и новороденото и могат да причиняват очни, кожни увреждания, дисеминирано разпространение,
вродени малформации. Тежестта и последствията от първична инфекция по време на бременност
зависят от срока на бременността. Когато заболяването настъпи в ранните срокове, то е свързано

с предимно спонтанни аборти, вродени малформации, неонатални инфекции. Инфекция настъпила във втората половина на бременността се
свързва със вътрематочно забавяне на растежа,
преждевременно раждане, интраутеринна инфекция [10].
Рискът от неонатална инфекция варира от
30 % до 50 % за HSV инфекции, които започват в
края на бременността, докато ранната инфекция
по време на бременността носи риск от около 1 %.
Когато първична HSV инфекция възниква по време на късна бременност, няма достатъчно време за изработване на антитела, необходими за
потискане на вирусната репликация преди раждането. Около 85 % от перинаталното предаване се
случва по време на интранаталния период, докато предаването на HSV от майката към плода по
време на бременност е по-рядко срещано.
За да се намали риска от инфекция на плода и новороденото в някои страни са разработени
насоки за управление на HSV по време на бременност [10]. Също така е важно повишаване на
информираността за сексуалния път на предаване
на вируса, възможните последствия и превенция.
Заключение: Установена е възприемчивост сред бременни към херпесни вируси тип 1 и
2, което увеличава риска от първична инфекция
по време на бременност. Необходими са по-нататъшни проучвания за проследяване на променящите се тенденции в разпространението на HSV1 и HSV-2. Дефинирането на рисковите фактори
е важно условие за разработване на ефективни
стратегии за предотвратяване на инфекцията.
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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НІV.
МОЛЕКУЛЯРНО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ
ЗА АНАЛИЗ НА ЕПИДЕМИЯТА
Алексиев И., Р. Димитрова
Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV, Национален център по заразни и паразитни болести

Резюме: Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е установен за първи път през 1981 г. в Ню Йорк, Лос Анджелис и Сан Франциско, САЩ сред мъже,
които правят секс с мъже (МСМ). Вирусът - причинител на инфекцията за първи път
е изолиран във Франция през 1983 г. HIV е възникнал в следствие на зоонозен преход от
вирус при приматите SIV в началото на 20-ти век. Поради грешки по време на обратната транскрипция в процеса на репликация, НІV е изключително изменчив и към момента няма разработена ефективна ваксина. Той е отговорен за една от най-големите
вирусни пандемии в човешката история и въпреки значителните усилия за профилактика и лечение, вирусът продължава да се разпространява. За по-доброто планиране
на необходимите мерки за общественото здравеопазване и за да бъдат те ефективни
и успешни е необходимо да бъде проучена динамиката на регионалните епидемии.
Един от съвременните инструменти за анализиране на молекулярната епидемиология за проследяване разпространението на HIV е филогенетичният анализ, който
се е доказал в много проучвания като незаменим инструмент за реконструкция на вирусната еволюция и може да послужи за по-добро планиране на мерките на здравната
система. Инструментите на молекулярната епидемиология могат да се използват
за оценка на въздействието от взетите мерки за потушаване на епидемични взривове и ограничаване на разпространението на инфекциите. В някои случаи данните от
секвенирането на вирусните геноми са по-лесно достъпни от информацията получена
от епидемиологичното наблюдение и този вид анализи могат да са много полезни за
общественото здраве. Понастоящем молекулярната епидемиология се очертава като
съвременен и обещаващ подход за анализ на НІV и други вирусни заболявания.
Ключови думи: НІV, субтипове, молекулярна епидемиология
Адрес за кореспонденция: ivoalexiev@yahoo.com

THE EMERGENCE AND SPREAD OF HIV. MOLECULAR-EPIDEMIOLOGICAL METHODS FOR
ANALYSIS OF THE EPIDEMIC.
Alexiev I., R. Dimitrova
National Reference Confirmatory Laboratory of HIV, National Center of Infectious and Parasitic Diseases
Summary: The acquired immune deficiency syndrome (AIDS) was first reported in 1981 in New York,
Los Angeles and San Francisco, USA, among men who have sex with men (MSM). The viral origin of the infection was first established in France in 1983. HIV has occurred as a result of a zoonotic transition from SIV, a
virus in primates at the beginning of the 20th century. Due to errors during reverse transcription in the replication process, HIV is extremely variable and no effective vaccine is currently developed. HIV is responsible for
one of the largest viral pandemics in human history and despite the significant efforts to prevent and cure, the
virus continues to spread. In order to better plan public health measures and to make them effective and successful, it is necessary to study the dynamics of regional epidemics.
One of the modern tools for analyzing molecular epidemiology to track the spread of HIV is the phylogenetic analysis that has proven in many studies as an indispensable tool for reconstruction of viral evolution
and can serve to better plan health system measures. Molecular epidemiology tools could be used to assess
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the impact of measures taken to suppress epidemic outbreaks and limit the spread of infections. In some
cases, viral genome sequencing data is more readily available than information obtained from epidemiological
surveillance, and this type of analysis can be very useful for public health. Currently, molecular epidemiology
is emerging as a modern and promising approach to the analysis of HIV and other viral diseases.

Key words: HIV, subtypes, molecular epidemiology
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Въведение: Вирусите са изменчиви микроорганизми, като това тяхно свойство се дължи
на краткия им жизнен цикъл и липсата на коригиращи механизми в процеса на репликацията.
Геномната вариабилност позволява на вирусите
да се адаптират и оцеляват при различни условия
в гостоприемника. Според Световната здравна
организация (СЗО) [69], през последните 30 години са се появили или възобновили най-малко 20
вирусни заболявания в глобален мащаб. Затова
по-доброто разбиране на възникващите вирусни
епидемии е важен приоритет за общественото
здраве. Предвид високата генетична дивергенция
и сравнително малките геноми, вирусите могат
по-лесно да се изследват с помощта на молекулярни методи [46, 47, 48]. НІV се различава от
много други вируси по това, че има изключително
висока генетична вариабилност, неговото разнообразие е резултат от бързия цикъл на репликация
с генериране на около 1010-1012 вириона всеки
ден, в съчетание с висока скорост на мутации от
приблизително 0.2 грешки на геном по време на
всеки репликационен цикъл и не на последно място, заради рекомбиногенната склонност на обратната транскриптаза [45]. Тази бърза изменчивост
на малките геномни региони на вирусите позволява те да имат характеристика на своеобразни
генетични пръстови отпечатъци, които могат да се
използват за провеждането на молекулярно-епидемиологични проучвания [18, 48].
СПИН е установен за първи път в Ню Йорк,
Лос Анджелис и Сан Франциско, САЩ. Описани са
случаи на пневмония причинена от Pneumocystis
carinii (jiroveci) и сарком на Капоши, свързани с неуточнено имунодефицитно състояние при МСМ.
Първото съобщение в медицинската литература
за този имунодефицитен синдром е публикувано
през 1981 г. [14, 15]. При всички изследвани пациенти със СПИН е наблюдавана силно изразена
имунна недостатъчност с наличието на различни
клинични симптоми. През септември 1982 г. CDC
публикува дефиниция на този синдром, която
се използва и понастоящем - Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) [13].
Понастоящем пандемията от HIV остава основен глобален проблем за общественото здраве, като данните показват, че през 2017 г. 36,9 милиона души са носители на инфекцията и живеят
с НІV. Въпреки разширяването на програмите за
антиретровирусна терапия, през 2017 г. 940 000
души са починали от заболявания, причинени от
СПИН, а 1,8 милиона души са се заразили с НІV

[57]. Една от ключовите характеристики на пандемията е нейното изключително генетично разнообразие в глобален мащаб [27].
За първи път вирусът - причинител на инфекцията е изолиран във Франция през 1983 г. от
Françoise Barré-Sinoussi в лаборатория ръководена от Luc Montaignier и е наречен lymphadenopathyassociated virus (LAV) [11]. Недвусмислено доказателство, че това е вирусът причиняващ СПИН се
появява през 1984 г., когато е публикувано съобщението от Robert Gallo и съавтори, които означили своя вирусен изолат като Human T-cell Leukemia
Virus-III (HTLV-III) [21]. През 1986 г. международния
комитет по таксономия на вирусите [68] избира определението Human Immunodeficiency Virus (HIV)
– човешки имунодефицитен вирус, а след като в
края на 1986 г. групата на Montaignier открива родствения вирус НІV-2 в Западна Африка, първият
вирус е наречен НІV-1 [26].
НІV е възникнал следствие на случаен междувидов преход от Simian immunodeficiency virus
(SIV) разпространен при африкански примати към
НІV при хора [64, 23]. Видово-специфичните щамове на SIV вируси са разделени в няколко различни линии и са идентифицирани в повече от
30 вида африкански примати [12]. С помощта на
изследвания за адаптивната еволюция на гените
на гостоприемника върху селекцията при древни
вируси е установено, че предшествениците на
съвременните SIV вируси са съществували сред
примати още преди повече от 10 милиона години
и както при НІV, генетичната рекомбинация играе
важна роля за генетичната диверсификация и на
SIV [17].
НІV-1 има 4 различни генетично отдалечени групи: M, N, O и P. Групите М и N са близкородствени и са резултат от независими трансмисионни събития от заразени шимпанзета със SIV
на подвид Pantroglodytes troglodytes (SIVcpz) към
хора в Западна Централна Африка [22]. Установено е, че групите М и N са възникнали от шимпанзета от две отделни географски популации в
Камерун [29]. Група Р, от която са открити само
няколко инфектирани лица е много тясно свързана със SIV при горилите (SIVgor) и със сигурност е
резултат от зоонозен преход от горила към човек
[40]. Група О (Outlier) произхожда от междувидово
предаване от западноафриканските низинни горили [39, 55].
Исторически погледнато, тесните контакти
между примати и хора в Африка не са новост, а
са съществували в продължение на хиляди годи-
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ни. Приматите са били използвани от хората като
домашни любимци, така и като обект на лов и
тези контакти са дали възможност вирусите разпространени сред приматите да бъдат предавани
и на хора [29, 30]. Скорошни проучвания, върху
осъществяването и придобиването на съвременни зоонозни SIV инфекции при хора, показват, че
хората, които ловуват и разфасоват диви примати, са изложени на постоянна експозиция и потенциална инфекция със SIV или други ретровируси
разпространени при приматите. Тези констатации
повдигат тревожни въпроси за световното обществено здраве, тъй като приматите биха могли да представляват потенциален резервоар за
появата на нови ретровирусни заболявания при
човека [28, 62].
Въпреки общия вирусен източник, в световен мащаб групите на HIV-1 се разпространяват
посредством различни модели [48]. Вирусите от
групите N, O и P са ограничени основно до региона
на Камерун и съседните му страни, [40]. За разлика от тях, вирусите от група М се разпространяват
по пандемичен начин и са отговорни за по-голямата част от HIV-1 инфекциите в световен мащаб.
След зоонозната трансмисия от шимпанзета на хората в Югоизточен и Южно-централен
Камерун, най-вероятно около 1920 (1909–1930)
вирусите от група М са били въведени в Киншаса, столицата на Демократична република Конго.
След локализираната трансмисия в Киншаса, вероятно за около 20 години вирусите са достигнали съседните градове, като Бразавил, Лубумбаши и Мбуджи-Майи [19]. Променящата се градска

среда, проституцията, бързият градски растеж и
човешката мобилност, чрез новопостроени железопътни връзки са изиграли фундаментална роля
в ранното разпространение на НІV-1 и могат да
обяснят епидемиологичната връзка между тези
градове. По време на тази ранна фаза на разпространение, вирусната популация на група M
се е увеличила експоненциално. Филогенетичните анализи показват, че темпът на растеж на
вирусната популация се е ускорила след 1960 г.,
което би могло да бъде обяснено с въвеждането
на НІV-1 в група с висок риск от трансмисия, както
и чрез експозиция на заразени игли и спринцовки
[19]. Такива обстоятелства могат да позволят на
вируса да се разпространи в силно взаимосвързано верижно предаване и обяснява драматичното
разпалване на епидемията от НІV-1 в Африка.
Разпространението на НІV-1 група М в Киншаса и близките градове наоколо е позволило да
бъде генерирано поразително генетично разнообразие за сравнително кратко време. Това разнообразие е следствие от няколко фактора, които
включват големия брой на заразени хора, високата скорост на мутации и рекомбинации генерирани от вирусния ензим обратна транскриптаза
на НІV-1 и всичко това в комбинация с високите
скорости на вирусна репликация (вирусен товар)
[48, 59, 63]. Тези движещи фактори подпомагат
генетичната дивергенция на НІV-1 група М в различни вирусни субтипове и рекомбинантни форми и понастоящем епидемията от НІV-1 група М е
съставена от девет субтипа (А, В, С, D, F, G, H, J
и К), Фигура 1-A.

Фигура 1 А и В.
А. Филогенетично дърво на НІV и SIV [32].
В. Генетична карта на три различни рекомбинантни форми на НІV-1, CRF_01_AE,
CRF_06_cpx и CRF_06_cpx [67].
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В рамките на някои субтипове A и F, високата генетична вариабилност е довела и до допълнителна дивергенция, класифицирана като
суб-субтипове и понастоящем, субтип А е разделен на А1, А2, А3, А4, А5 и А6, а субтип F на F1
и F2 [34]. В допълнение на това, са регистрирани голямо разнообразие от над 98 циркулиращи
рекомбинантни форми (circulating recombinant
forms - CRF) и мозаечни форми между различните субтипове, а също така многобройни уникални
рекомбинантни форми (unique recombinant forms
- URF) се добавят към дългия списък от нарастващото генетично разнообразие на HIV-1 [27, 60,
67], (Фигура 1-B). Неравномерното разпространение на различните генотипове на HIV-1 в световен
мащаб е резултат от глобалната трансмисия на
НІV-1 и нееднаквото разпространение на някои
вирусни щамове, възникването на локални епидемични взривове, както и ограниченото географско
разпространение на някои локални ендемични
щамове [27].
Субтип С е най-широко разпространената
генетична форма на НІV-1 в света с около 46%
и преобладава в Южна и Източна Африка, Югоизточна Азия и по целия свят. На второ място по
разпространение са субтиповете В и А съответно
с 12% и 10% [27]. Субтип В преобладава в Северна и Южна Америка, Западна Европа и Австралия
[37, 41]. Субтип А доминира в Русия и страните от
бившия Съветски съюз и е сравнително разпространен и в Африка. CRFs и URFs са широко представени в региони, в които ко-циркулират различ-

ни субтипове [2, 31]. В Източна Европа, Русия,
Украйна, Беларус и Молдова епидемията от НІV-1
е доминирана от субтип А, следван от субтип В
и CRF03_AB [35, 50, 58]. В Балтийските страни,
субтип В преобладава в Литва, субтип А1 се среща по-често в Латвия, а в Естония преобладава
рядката генетична форма CRF06_cpx [8, 10, 42].
Епидемията от НІV-1 в региона на Балканите е формирана от различни исторически и
социално-икономически фактори. Проведените
молекулярно-епидемиологични проучвания на
HIV-1 в този регион показват наличието на голямо
разнообразие от въведени и разпространени специфични субтипове, които преобладават във всяка отделна страна. Подобно на Западна Европа,
субтип В е основният субтип на Балканите, но в
по-малка степен в Хърватия, Гърция, Черна гора,
Словения, Сърбия и Турция. За разлика от тях,
основният НІV-1 субтип в Албания е А1, в Румъния е субтип F1, а в Кипър са установени различни субтипове и CRFs [9, 16, 43, 54, 65]. Освен това
се наблюдава динамика в разпространението на
различни НІV-1 субтипове. Това е съобщено след
проведено молукулярно-епидемиологично проучване в Гърция, при което е установено наличието
на бързо развиващи се огнища след въвеждането
на НІV-1 субтип A1 в рамките на специфична рискова група. Така тези и други молекулярно-епидемиологични проучвания демонстрират, че генетичното разнообразие на НІV-1 в региона на
Балканите е по-голямо в сравнение с това наблюдавано в Западна Европа, Фигура 2-А.

Фигура 2 А и В.
А. Разпространение на НІV-1 субтипове на Балканите [54].
В. Разпространение на НІV-1 субтипове в България [5].
Резултатите от редица наши проучвания
показват голямо генетично разнообразие на НІV-1
и в България. Това включва и повечето основни
субтипове, но също така CRFs и URFs, като разпространението на тези генетични форми се променя спрямо съответната популация в различни
райони на страната и във времето на развитието на епидемията. Нашите данни показват също
така и изключително динамичния характер на
епидемията, както и неравномерното разпреде-

ление на различните НІV-1 генетични форми сред
популациите с висок риск [5, 51, 54], Фигура 2-В.
В допълнение на това е установено че локалната
НІV-1 епидемия в страната e от значение и за глобалното вирусно разпространение по отношение
на трансмисията на определени вирусни щамове
към други европейски страни [7].
След 2005 г. епидемията от HIV в България
се характеризира с увеличаване на диагностицираните МСМ и интравенозните наркомани (ИВН),
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което контрастира с първите години на епидемията в страната, когато хетеросексуалните лица
(ХЕТ) са били преобладаващата трансмисионна
група [4, 5, 22, 54]. В наши предишни проучвания
е установено голямо генетично разнообразие на
НІV-1 в страната и въвеждане и разпространение
на разнообразни субтипове в различни рискови трансмисионни групи и ограничени региони
на страната [3, 7, 51]. С помощта на съвременни молукулярно-епидемиологични изследвания е
възможно да се реконструира и проследи пътя на
различните HIV-1 щамове сред различните трансмисионни групи. И като допълнение е възможно
да се установи, дали тези групи представляват
резервоар за вирусни щамове и дали съществуват мостове за възобновяване на епидемията с
различна степен на риск [56]. Използвайки методите за анализ на филогенетиката и филодинамиката може да се реконструира произхода и
пространствено-времевата еволюционна история
на въведените и разпространени НІV-1 щамове в
България или друга страна [4, 5, 8, 36, 51, 54].
Като продължение на това, в наши предишни проучвания е установена и значителна
хетерогенност по отношение на лицата с НІV-1,
характеризираща се с увеличаването на броя на
регистрираните МСМ и ИВН, като понастоящем
тези две рискови групи общо представляват съществен дял от всички регистрирани случаи с
НІV/СПИН в страната [4, 5, 35]. Предвид наблюдаваната динамика на HIV-1 епидемията в България
по отношение повишаване на съотношението на
инфектираните ИВН и МСМ и специфичното географско разположение на страната, като пресечна точка на Западна и Източна Европа и Близкия
Изток, установяването на клъстери и разпространените НІV-1 генотипове в различните уязвими
групи от българското население е от съществено
епидемиологично значение [4, 5, 7, 35].
Най-важните характеристики на епидемиите
се определят от три главни функции: 1. честотата
на броя на новите инфекции сред първоначално
инфектираните индивиди за определен период от
време; 2) разпространение на инфекциите, което
представлява делът на заразените индивиди в дадена популация за определено време; 3) основно репродуктивно число (R0), което представлява
броя на вторичните инфекции, причинени от заразено лице в напълно възприемчива за инфекцията
популация [6, 30]. С помощта на различен вид епидемиологични проучвания (кохортни, контрол на
случаите или кръстосани проучвания) се оценяват
признаци, които са показателни за етиологията и
естествената история на различните инфекциозни
заболявания [49] Традиционните епидемиологични инструменти имат и някои присъщи ограничения. Въпреки простотата на изследваните показатели има случаи, в които е трудно да бъдат извършени изчисления за точна оценка на развитието
на епидемията. Много често заразените лица с
НІV се диагностицират със закъснение от месеци
или години след придобиването на инфекцията.
Поради тази причина датирането на инфектиране-
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то не може да бъде изчислено точно и съответно
идентифицирането на броя на случаите е почти
невъзможно. В резултат на това, изчисленията за
оценките на честотата и репродуктивните числа
не могат да бъдат изчислени лесно. Освен това,
различни отклонения в изчисленията или други
допълнителни източници на грешки в епидемиологичните изследвания, могат да доведат до заблуждаващи или погрешни заключения.
Молекулярната епидемиология, може да
се използва за изучаването на генетични фактори, с което да се подпомогне установяването на
етиологията и спецификата в разпространението
на патогените [44, 47]. Техниките на молекулярната биология могат да се използват за целите
на епидемиологично наблюдение на инфекциозните заболявания, за проучвания на епидемични
взривове и установяване начините на предаване
и рисковите фактори. С тяхна помощ значително
се подобряват възможностите за установяване на
реалната динамика и хода на епидемията [20].
Молекулярните методи в комбинация с математически модели или самостоятелно могат да
предоставят информация за динамиката на трансмисията и за критични епидемиологични параметри, като честота на инфектиране в популацията,
ефективен брой инфекции, време между инфектирането и диагнозата и пространствено-времевите характеристики на епидемията.
През последните години в областта на молекулярната епидемиология бяха разработени
и генерирани бази данни, които каталогизират
вирусните геномни секвенции и заедно с приложението на нови статистически методи се обогати разбирането за динамиката на вирусните
епидемии [47]. За молекулярно-епидемиологичните проучвания на вирусните заболявания се
използват техники от молекулярна биология като
PCR и ДНК секвениране, с които се получава необходимата биологична информация (геномни
секвенции), която в последствие се анализира
с биоинформационни методи за филогенетичен
анализ. Филогенетичният анализ на вирусите е
основният метод за реконструкция на вътревидовата или междувидовата генеалогия, базирана на
анализирането на ДНК секвенции или протеинови
последователности [66]. Точността на молекулярно-епидемиологичните анализи зависи от редица
фактори, най-значимите от които са съотношението на включените в извадката индивиди спрямо общия брой инфектирани случаи, статистическата сила на данните (филогенетичен сигнал) и
други параметри [1].
Изследването на принципите и процесите,
които определят моделите на географското разпространение на вирусните щамове (филогеография) могат да осигурят модели на групиране на
вирусни линии в зависимост от тяхното пространствено локализиране. В този смисъл, филогеографията проследява разпространението на вирусите чрез вирусна филогенеза [33, 52, 61]. Филодинамиката е анализ, при който се комбинират филогенетиката и моделирането на популационната

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

динамика и този подход може да се използва, за да
се реконструира историята на динамиката на епидемиите [18, 25, 53]. Изборът на подходящ метод
за анализ до голяма степен зависи от наличните
данни, естеството на изследвания епидемиологичен въпрос, както и от времето и географския контекст, в който се използва съответния метод.
Молекулярно-биологичните проучвания на
НІV-1 епидемията се използват за широк кръг значими за общественото здраве цели. Някои от най
актуалните въпроси са свързани с характеризирането на генетичната хетерогенност; филогенетичната класификация на групи, субтипове, суб-субтипове и рекомбинантни форми; датирането на
огнищата и епидемичните взривове и изучаване
на динамиката на трансмисията; установяването
на пространствено-времевите характеристики на
циркулиращите вируси; изясняването на връзките между генетичното разнообразие и проследяване на еволюционната история; установяването
на биологичните свойства и клиничните характеристики на патогените; и не на последно място,
оценка на въздействието на предприетите мерки
от страна на общественото здраве [24, 38].
Филогенетичният анализ е съвременен инструмент за изследване на вирусната трансмисия
сред населението и може да предостави важна
информация за развитието на HIV-1 епидемията
в страната и по света. Този анализ използва молекулярно-епидемиологична информация за HIV-1
епидемията, основаваща се на голямата изменчивост на вируса и генетичната близост на вирусните
секвенции. Чрез установяване на основната структура на трансмисионните мрежи или клъстъри в
рамките на дадената изследвана популация може
да се реконструира развитието и разпространението на вирусите сред уязвимото население.
Филогенезата на HIV може да бъде представена чрез реконструирането на филогенетично дърво, при което крайните разклонения (изолираните секвенции) представляват вирусните
щамове (таксони), дължината на клоните са генетичното разстояние между таксоните, а възлите
(разклоненията) означават формирането на видовете (или вирусни щамове). Реконструкцията на
филогенезата на HIV и други вируси може да се
осъществи чрез различни методически подходи и
статистически анализи.
Обединяването на филогенетичения анализ, заедно с епидемиологични и демографски
данни, позволява по-прецизно да бъдат дефинирани пространствено-времевата и биологична
динамики на епидемията в популацията и може
да осигури информация за структурата на HIV-1
епидемията в страната или глобално. Тези изследвания позволяват да бъде получена важна
вирусологична и епидемиологична информация
за условията, при които се развива епидемията.
В това число, за произхода и историята на въведените и разпространени субтипове и вирусни
линии на HIV-1. С помощта на прецизни методи
на филогенетичен анализ с висока резолюция е
възможно да се проследи трансмисията сред раз-

личните групи от населението и взаимовръзките
на демографските и социалните детерминанти
на вирусните клъстърни мрежи и мостовете, през
които вирусите преминават от една група в друга.
Може да се установят тенденциите в регионалните и локалните епидемии, които са от голямо
значение за общественото здраве, при избора на
специфични мерки за контрол върху разпространението на HIV-1.
Нашите изследвания в тази област показват
наличието на голямо HIV-1 генетично разнообразие в България, включващо основните субтипове,
циркулиращи и уникални рекомбинантни форми,
чиито състав се променя в различните популации
и по време на различните етапи на епидемията.
Филогенетичните връзки в съчетание с епидемиологичните данни демонстрират бързо развиващите се локални епидемии и огнища в рамките
на трансмисионните групи или предаването им в
различни географски региони. Проведените изследвания с помощта на най-съвременни методи
за филогенетичен анализ показват, че НІV-1 епидемията в България се характеризира с неравномерно и динамично разпределение на различни
HIV-1 генотипове сред популациите с висок риск.
Резултатите от редица изследвания проведени в
тази насока, подчертават необходимостта от постоянни и задълбочени молекулярно-епидемиологични наблюдения, за да се идентифицира
произхода и историята на трансмисионните връзки и клъстери и за да бъдат изработвани подходящи стратегии за превенция и контрол на HIV.
Молекулярнo-епидемиологичните проучвания, които използват техниките за секвениране
на вирусния геном на НІV-1 и последващ филогенетичен анализ са от съществено значение за
по-доброто разбиране на прогреса и развитието
на HIV-1 епидемията в страната и по света.
В допълнение на това, този вид изследвания
са в съответствие с проследяване на специфичното развитие на НІV-1 епидемията в страните от
региона на Балканите и Централна Европа и са
свързани с целите на Европейската асоциация за
трансмисионна антивирусна резистентност (ESAR)
за молекулярно-епидемиологично наблюдение на
разпространението на различни вирусни щамове и
предаване на HIV-1 резистентни мутации в Европа.
Заключение: Нашите наблюдения върху генетичния състав и разнообразието на въведените
НІV-1 щамове в различни групи от населението на
България показват, че е от съществено значение
да бъдат провеждани проучвания за анализ на генетичното разнообразие, произхода и пространствено-времевата еволюционна история на тези
вируси, както и да се наблюдават филогенетичните клъстъри, които може да са отражение на бързо развиващи се локални епидемични взривове.
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АНАЛИЗ НА НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ,
ЕТИОЛОГИЯ И СЕЛЕКТИРАНА АНТИБИОТИЧНА
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Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания,
Комисия за финансов надзор

Резюме: Нозокомиалните инфекции (НИ) възникват по време на болничния престой и са свързани със здравните грижи и медицинското обслужване. Според оценка на
СЗО приблизително 15% от всички хоспитализирани пациенти страдат от нозокомиални инфекции. Извършено е проучване в трансплантационно и хематологично-онкологични отделения за проявени и регистрирани вътреболнични инфекции на 5 833 преминали пациенти, на възраст от 18 до 80 години за период от една година. Регистрирани
са 79 нозокомиални инфекции. Инфекциите на горни дихателни пътища и пневмонии са
43 (54,43%), следвани от сепсис и транзиторни бактериемии – 20 (25,32%), уроинфекции 8 (10,13%) и катетър-свързани инфекции 4 (5,06%). Общата заболяемост от НИ е
1,35%, като за 1-во хематологично отделение е 3620/25( 0.7%), за 2-ро хематологично
отделение е 2094/37 (1,8%) и за отделението по трансплантации е 119/17 (14,28%).
Изолирани са 84 щама причинители на НИ, като разпределението по микробни видове
е: 27 случая с ентерококова инфекция (32,14%), с K. pneumoniae – 14 (16.67%), стафилококова инфекция - 10 (11,90%), E. coli - 6 (7,14%), Pseudomonas - 4 (4,76%), а от дрождеподобните микроорганизми най-често е изолирана C. Glabrata – 5 (5,95%).
Анализирането на етиологичната структура и придобитата резистентност
към антимикробни средства дава насоки в антибиотичната политика при използването на определени антибиотици или антибиотични комбинации в клиничната практика
на съответната болница.
Ключови думи: нозокомиална инфекция, Klebsiella pneumonia карбапенемаза (KPC),
множествена антибиотична резистентност (MDR)
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ANALYSIS OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN SPECIALIZED HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT OF
HEMATOLOGICAL DISEASES. ETIOLOGY AND SELECTED ANTIBIOTIC RESISTANCE
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Summary: The nosocomial infections originate during the hospital stay and are associated with medical
care. The infections lead to a prolonged stay, increase of the severity of the condition and significant economic
burden. According to WHO’s estimations, around 50% of all hospitalized patients acquire nosocomial infections. This study focuses on an examination of haemato-oncology and transplantation units and the registered
nosocomial infections of 5 833 discharged patients. The patients are from 18 to 80 years of age and the data
depicts a period of one calendar year. The study shows that 79 nosocomial infections were being registered,
where 43 cases (54.43%) represent upper respiratory tract infections, 20 cases (25.32%) are sepsis and
transitional bacteraemia and last, but not least are the catheter-related infections – 4 cases (5.06%). The total
morbidity of nosocomial infections is 1.35%, whereas for the 1 st hematologic unit this relates to 25 cases out
of 3 620 discharged patients (0.7%), for the 2 nd haematological unit – 37 cases of 2094 discharged patients
(1.8%) and for the transplantation unit – 17 cases of 119 discharged patients (14.28%). During the study, 84
bacterial strains that caused nosocomial infections were isolated. The distribution is as follows: 27 strains of
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Enterococcus (32.14%), 14 strains of K. Pneumoniae (16.67%), 10 strains of Staphylococcus (11.90%), 6
strains of E. coli (7.14%), 4 strains of Pseudomonas (4.76%). Relating to the yeasts, the most usual pathogen
was C. glabrata – 5 strains (5.95%).
The analysis of the etiological structure and the acquired resistance towards antimicrobial agents gives
directions for the development of an effective antibiotic policy with respect to the use of selected antibiotics or
antibiotic combinations in the day-to-day clinical practice of the relevant hospital.

Key words: nosocomial infection, Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), multidrug
resistance (MDR)
Address for correspondence: mayaborissova7@gmail.com

Въведение: Нозокомиалните инфекции са
значителна причина за заболяване и смърт в болничните заведения. НИ удължават престоя в болницата, водят до увеличаване на разходите за допълнително лечение, висока смъртност и заболяемост [3]. Най-често те се наблюдават във високорисковите отделения и клиники. 53,6% от общите
НИ в интензивното отделение завършват летално
[9]. Нивата на нозокомиалните инфекции показват
качеството на грижите в болниците. Те се считат
за едни от най-важните критерии. След прилагане
на основните методи за защита се съобщава, че
НИ могат да бъдат намалени с 30% [5].
Настоящото проучване има за цел да анализира вида на НИ в СБАЛХЗ, техните бактериални причинители и видовете селекционирана антибиотична резистентност.
Mатериали и методи: Настоящото изследване е аналитично проучване в хематологично-онкологични и трансплантационно отделение за проявени и регистрирани вътреболнични
инфекции на 5833 преминали пациенти на възраст от 18 до 80 г. за период от една година от
31.12.2017 г. до 31.12.2018 г.
За култивиране на кръв и определяне инфекцията на кръвния поток (BSI) се използва 5
сс кръв от периферна вена. Същата се инокулира във флакони с готови хранителни среди за
аеробно и анаеробно култивиране. Инкубирането се осъществява в автоматизирана система
VERSATREK-Thermoscientific. Пробите от урина
се събират по метода на средната струя и се култивират върху подходящи хранителни среди. Материали от ГДП (горни дихателни пътища), спонтанно експекторирани храчки и други материали
се посяват и култивират по начин указан в Медицински стандарт “Микробиология“. Идентификация и антибиотикочувствителност на микробните
видове се определя с помощта на автоматизирана система VITEK2-BIOMERIEUX.
Резултати: Регистрирани са 79 нозокомиални инфекции. Водещи са инфекции на ГДП и пневмонии 43 (54.43%), следващи по честота са сепсис
и транзиторни бактериемии - 20 (25.32%), уроинфекции - 8 (10.13%) и катетър свързани инфекции
- 4(5.06%). Обща заболяемост от вътреболнични
инфекции е 1.35%. За 1-во хематологично отделение е 3620/25( 0.7%), за 2-ро 2094/37 (1.8%) и за
отделение по трансплантации - 119/17 (14.28%).

Изолирани са 84 щама причинители на НИ. Разпределението по микробни видове е: 27 случая с
ентерококова инфекция (32.14%), K.pneumoniae
- 14(16.67%), стафилококи - 10(11.90%), E.coli 6(7.14%), Pseudomonas - 4(4.76%). От дрождеподобните микроорганизми най-често е изолирана
C. glabrata - 5(5.95%). От останалите идентифицирани фунги са диагностицирани по един щам
Saprochaete capitata, Aspergillus spp., C. kruzei. и
15 други микроорганизма (17.86%).
Селекционираната резистентност сред изолираните ентерококи към Gentamicin-120 (HLRGentamicin) e при 20 от пациентите (74.07%). Резистентност към гликопептиди-Vancomycin(VRE) e
открита в един щам (3.70%). Резистентността сред
откритите 10 стафилококови щама към oxacillin e
при четирима пациенти (40%).
В групата KES (Klebsiella; Enterobacter;
Serratia) - от 27щама 7 (25.92%) са продуценти
на широкоспетърна бета-лактамаза (ESBL), а
(4.76%) са показали множествена резистентност.
KPS –карбапенемаза е установена в два щама
на K. pneumoniae изолирани от хемокултури/ потвърдено в Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната
Резистентност” (НЦЗПБ).
Дискусия: От проучването става ясно, че в
хематологично-онкологичните отделения превалират инфекции на ГДП и нозокомиални пневмонии,
докато в трансплантационното - сепсиси и бактериемии [7]. Като причинители на нозокомиалните
инфекции с лек превес са Грам положителните
бактерии - 39 щама (46.43%), Грам отрицателни
микроорганизми са 37 щама (44.04%) и 8 щама
(9.52%) фунги. Mythri at all. съобщават за честота
на нозокомиални инфекции в интензивните отделения 17.7% [9], Alkmena Kafazi at all за 18.8% [3] при
неутропенични пациенти. По данни на Signorelli at
all. вътреболничната заболяемост в една от детските болници е 5.1%. Ahoyoet at all. съобщават
за 19.1% нозокомиални инфекции в болниците в
Бенин [1]. Установените в нашето проучване стойности за регистрирани нозокомиални инфекции
(14.28%) в трансплантационното отделение се доближават до тези на другите автори.
Ниският процент на регистрирани вътреболнични инфекции в хематологично-онкологичните отделения се дължи на включване на пациенти подлежащи на контролни изследвания и
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пациенти, при които се извършва поредната химиотерапия. Краткото пролежаване в стационара
на тези пациенти и отсъствието на симптоми на
инфекции прави трудно проследяването на придобитите с медицинско обслужване такива.
Анализът на селекционираната резистентност в болничното заведение дава основание да
бъдат направени корекции в профилактичната и
емпирична антибиотична терапия и налага следните изводи и препоръки:
1. Получените резултати показават, че все
още в етиологията на вътреболничните
инфекции като причинители или колонизиращи агенти водят Грам-положителните микроорганизми.
2. Оксацилиновата резистентност достигаща до 40% за стафилококите и се свързва с по-дълъг престой на пациентите в
стационара, дълги антибиотични курсове и цитостатична терапия. Не трябва да
се изключва и носителство на S.aureusMRSA в носната лигавица, което изисква
ранно диагностициране и последващо
локално третиране с мупироцин.
3. Невисокият процент от (3.70%)
ентерококи, резистентни на Ванкомицин
(VRE) като колонизиращи агенти или
причинители на нозокомиални инфекции
се наблюдава предимно при пациенти с
тежко основно заболяване, удължена
продължителност на болничното пребиваване и предишна експозиция на антибиотици. Признатите антибактериални
средства, индуциращи или улесняващи
придобиването на VRE са Ванкомицин,
Цефалоспорини и Метронидазол и др.
Препоръчително антибиотично лечение
в тези случаи е с Линезолид, Тигециклин
или Даптомицин. Продължителността
на антибактериалната терапия трябва
да бъде съобразена със степента и продължителността на неутропенията при
пациентите.
4. За третиране на инфекции причинени
от Грам-отрицателни бактерии: E.coli,
K.pneumoniae, S. marcescens, продуциращи широкоспектърни бета-лактамази/
ESBL/[13], се препоръчват бета-лактамни антибиотични комбинации с инхибитори на бета- лактамазите Пиперацилин/
Тазобактам и други с или без Аминоглюкозид, Меропенем/Имипенем при показана чувствителност към тях и по новите Ceftolozane/Tazobactam; Ceftazidime/
Aviobactam [10]. Необходимо е да се минимизира по възможност използване на
3-та и 4-та генерация Цефалоспорини,
както и Монобактами/Азтреонам/.
5. Изолираните множествено резистентни (MDR) P.aeruginosa щамове (4.76%)
налагат използване на Cetolozane/
Tazobactam;
Piperacillin/Tazobactam
или Carbapenem или Ceftazidime или
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Cefepim, заедно с Aminoglycoside или
Colistin/ Fosfomycin [10].
6. При установена KPC-карбапенемазна
активност препоръчителните антибиотични комбинации са: Carbapenem+
Tigecyclin+Colistin или Gentamicin или
Fosfomycin. Могат да се използват по-нови комбинирани антибиотични средства
с нe бета-лактамна връзка:Ceftazidim/
Aviocactam [10].
Заключение: Ранното разпознаване на нозокомиалните инфекции, адекватното им лечение
и съкращаване на инвазивните процедури, заедно
с правилните и реализирани насоки за контрол и
профилактика на вътреболничните инфекции, могат значително да намалят заболяемостта от тях,
да понижат смъртноста и финансовите разходи.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНАТА РАДИОПРОТЕКТИВНА АКТИВНОСТ НА ТРИ ПРИРОДНИ ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИН,
ТРИМЕТИЛГЛИЦИН И Α-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА,
С ОГЛЕД ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗВИТИЕ НА ТЕЖКИ
РАДИАЦИОННИ ПОРАЖЕНИЯ
Рачева Г., М. Йончева, М. Аляков, В. Рангелов, П. Петрунов, К. Романова, М.
Христозова, Д. Денкова, Д.Иванова
НИЛ по Радиационна защита и Радиобиология, ВМА-София

Резюме: Откриването и използването на подходящи радиопротектори в значителна степен може да намали риска от развитие на тежки радиационни поражения след
облъчване с високи дози йонизираща радиация. През последните години се установи,
че клетъчни метаболити с доказана антиоксидантна активност могат да притежават потенциална радиопротективна активност и да се включат в схема за превенция
при облъчване с висока доза йонизираща радиация. Настоящото проучване е насочено
към изследване радиопротективната способност на три природни химични съединения - N-ацетил-L-цистеин (C5H9NO3S), триметилглицин (бетаин, (CH3)3N+CH2CO2-)
и α-липоева киселина (C8H14O2S2), изразяваща се в предпазване на ДНК от вредното
въздействие на йонизиращата радиация.
Целта е да се установи дали се наблюдава радиопротективна способност на
трите изследвани антиоксиданта, прилагани преди облъчване върху лимфоцити от
периферна кръв на здрави донори. Бяха формирани 6 експериментални групи (5 групи
с облъчване от 1 Gy погълната доза чрез източник Co60 и 1 контролнa групa без облъчване) за период на култивиране 24 h, 48h, 72h. Резултатите показват намаляване
увреждането в ДНК и наличен радиопротективен потенциал срещу развитие на радиационно-индуцирани увреждания в генома на клетката.
Ключови думи: N-ацетил-L-цистеин, триметилглицин, α-липоева киселина, радиопротектор
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EXAMINATION OF THE POTENTIAL RADIO PROTECTIVE ACTIVITY OF THREE NATURAL CHEMICAL
COMPOUNDS N-ACETYL-L-CYSTEINE, TRIMETHYLGLYCINE AND Α-LIPOIC ACID, WITH A VIEW TO
THE PREVENTION OF THE DEVELOPMENT OF SEVERE RADIATION DISORDERS
Racheva G., M. Yoncheva, M. Alyakov, V. Rangelov, P. Petrunov, K. Romanova, M. Hristozova, D. Denkova,
D. Ivanova
NIL for Radiation Protection and Radiobiology, MBA MMA-Sofia
Summary: The discovery and use of appropriate ionizing radiation protectors could significantly reduce the
risk of severe radiation-induced damages after irradiation with relatively high doses radiation. During the last years
of research was discovered that natural, cellular antioxidants could be used for prevention against ionizing radiation, as non-toxic ionizing radiation protectors. The current study was focused to examine the ionizing radiation
protection activity of three natural metabolites N-acetyl-L-cysteine, trimethylglycine (betaine, (CH3)3N+CH2CO2),
α-lipoic acid and their ability to prevent the DNA of the hazard action of the ionizing radiation.
The purpose was to research the radiation protection activity of the chosen antioxidants, applied to the
peripheral blood lymphocytes cell cultures of healthy donors, before irradiation. For the aim of the study were
differed 10 experimental groups (5 groups with 1 Gy irradiation and 5 experimental groups without irradiation).
The culturing period was 24h, 48h and 72h.
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The survey results showed significant reduction of the radiation-induced DNA damages and the possibility the tested substances to have radiation protection potential against the radiation-induced DNA damages in
the cellular genome.

Key words: N-acetyl-L-cysteine, trimethylglycine, α-lipoic acid, radioprotector
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Въведение: Клетъчните нарушения, индуцирани от въздействието на йонизиращата
радиация представляват индиректен ефект от
действието на активните форми на кислорода
(АФК). Получените оксидативни нарушения могат
да засягат пряко клетъчния геном, като индуцират
двойно-верижни разкъсвания в ДНК и формиране
на нетипични хромозомни структури (хромозомни
аберации). Изследвани са радиопротективните
възможности на множество химични съединения,
с цел да бъде открит ефективен радиопротектор
с малко странични ефекти. Естествените метаболитни молекули с висока антиоксидантна активност предлагат добра усвояемост от клетката,
нисък цитотоксичен ефект и потенциална радиопротективна способност. Потенциалната радиопротективна способност се определя от възможността им да свързват, обезвреждат и намаляват
образуването на АФК в клетката. Естествени метаболити с висока антиоксидантна активност са
веществата N-ацетил-L-цистеин (C5H9NO3S),
триметилглицин (бетаин, (CH3)3N+CH2CO2-) и
α-липоева киселина (C8H14O2S2), които могат да
покажат радиопротективна способност, приложени преди облъчване с надпрагова доза йонизираща радиация по отделно или в комбинация [1, 2].
Целта на изследването е да се установи,
дали се наблюдава радиопротективна способност
на трите изследвани антиоксиданта, прилагани
преди облъчване върху лимфоцити от периферна
кръв на здрави донори. За целта на изследването
бяха формирани 6 експериментални групи (5 групи с облъчване от 1 Gy погълната доза чрез източник Co60 и 1 контролна група без облъчване).
Материали и методи: За постигане целта
на това изследване бяха използвани молекулярно-биологични и биодозиметрични методи за анализ [3]: изолиране и култивиране на лимфоцити от
венозна периферна кръв; екзогенно облъчване с
1 Gy погълната доза в гама-облъчвателна уредба
ГОУ – 10 – МЙЛ, заредена с източник Со-60 с активност 286 TBq, собственост на НЦРРЗ (Национален Център по Радиобиология и Радиационна
защита); митохондриален тест за цитотоксичност
на изследваните вещества, чрез отчитане на абсорбция при дължина на вълната 550 nm и референтно на 630 nm с Elisa Reader (МТТ-анализ); изолиране на ДНК; елeктрофоретично разделяне на
изолираната геномна ДНК (DNA-ladder). Пробите
са от периферна кръв на здрави донори (на възраст от 18-60 години), събрани със съдействието
на отделението по Трансфузионна хематология,
„ВМА- МБАЛ София“.
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Пробите с изолирана ДНК бяха използвани
за електрофоретично разделяне на ДНК-фрагментите (DNA-ladders) по метода на Bestwick и
сътр. [11]. За осъществяване на анализа беше
определена концентрацията на ДНК във всяка
проба (Abs 260-280 nm), чрез използване на спектрофотометър Nano Drop 2000. Концентрацията
на ДНК трябва да е в диапазона 100-300 ng/μl.
След определяне концентрацията на ДНК, пробите бяха готови да се нанесат на 1% агарозен
гел за електрофоретично разделяне. В 5 μl от ДНК
лоудинг буфер се разтваря изчисленото количество ДНК, за да се получат разтвори с еднаква
ДНК-концентрация. На стартовете на предварително подготвен 1% агарозен гел, бяха нанесени еднакви количества ДНК. След протичане на
електрофорезата за визуализиране на получените бандове беше използван разтвор на 1 μg/ml
етидиев бромид. ДНК-ивиците бяха визуализирани на UV-трансилюминатор (дължина на вълната
302 nm) и фотографирани.
Резултати и обсъждане: След проведен
МТТ-тест за цитотоксичност бяха определени
концентрациите на изследваните вещества, при
които се наблюдава максимална усвояемост
от клетката без наличие на цитотоксичен ефект
(100% преживяемост на клетките). Определените концентрации на трите вещества бяха: N-ацетил-L-цистеин - 200 μg/ ml, триметилглицин (бетаин) – 200 μg/ ml и α–липоева киселина – 100 μg/
ml. С определените концентрации на избраните
вещества бяха проведени останалите експерименти от изследването. Геномна ДНК беше изолирана по два метода - мануално и чрез кит за
екстракция на ДНК (DNA- sorb-B, AmplySens ), за
сравняване на получените резултати.
Хроматинът е комплекс на ДНК с белтъци в
приблизително равни тегловни части. Повече от
половината белтъчна маса в хроматина се пада
на консервативните хистонови белтъци. Нуклеозомата е основна структурна единица на хроматина в еукариотните клетки с диаметър около
10 nm. Тя се състои от ДНК-белтъчен октамерен
комплекс. Октамерът се състои от хистоните Н2А,
Н2В, Н3 и Н4, всеки представен с по 2 молекули.
Хистонните белтъци компресират ядрото на нуклеозомата, като осигуряват потенциални места
за хистонни модификации, като фосфорилиране
и ацетилиране. Тези процеси на модификации са
много важни за правилното регулиране и протичане на физиологичните процеси в ядрото (репликация и транскрипция на ДНК). H2AX е част
от фамилията на H2A хистонни белтъци [4, 5].
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Секвенцията, която различава Н2АХ от останалите членове на фамилията, е С-терминално локализиран мотив, съдържащ аминокиселина Ser139
[6, 9]. На това място в резултат на действие на йонизираща радиация настъпва γ-индуцурано фосфорилиране, медиирано от неизвестни сигнални
пътища [7, 8]. Фосфорилираният H2AX (γH2AX)
формира нуклеарни огнища на местата с γ-индуцирани двойноверижни ДНК скъсвания и имат
важна роля в репарацията на ДНК-увреждането,
индуцирано от действието на йонизиращата радиация [10]. Увеличената концентрация на γH2AX
в клетката не означава задължително формиране на двойно-верижни разкъсвания в ДНК, но
корелира с γ-индуцирано ДНК увреждане и се
използва от радиобиолозите като съществен биологичен дозиметричен маркер. Предишни научни
изследвания показват, че образуването на откъснати ДНК-фрагменти (DNA-ladders) в геномната
ДНК корелира с фосфорилиране на H2AX молекули. Формираните ДНК фрагменти се визуализират като ивици на агарозна гел-електрофореза. Те
пряко колерират с количеството апоптозни клетки
от γ-индуцирано ДНК-увреждане и фосфорилиран γ-H2AX. Геномната ДНК от жизнеспособни
клетки остава в началото след старта, защото е
с голямо молекулно тегло. Резултатите от проведения анализ са с качествен характер. Наличието
на потенциална радиопротекция на изследваните
вещества се определи от наличието и/или липса,
както и от интензитета на оцветяване на образуваните ДНК-ивици в агарозния гел, визуализирани на UV-светлина (302 nm).
Резултатите за първия период на култивиране от 24 часа, показаха, че трите изследвани
аминокиселини са с висок радиопротективен потенциал, по отделно и трите заедно в комбинация. Както е видимо на Фигура 1, ДНК-пробите
от експерименталната група с период на култивиране 24 часа, без облъчване не показват формиране на цветни ивици, отговарящи на откъснати ДНК-фрагменти. На стартовете с нанесени
ДНК-проби от експерименталната група с облъчване 1 Gy има формиране на цветна ивица, която
отговаря на налично увреждане. При експерименталната група с облъчване 1 Gy и третиране
с трите вещества в комбинация, беше наблюдавано наличие на плътна ивица, разположена на
старта. Тя отговаря на цяла, не увредена геномна
ДНК, изолирана от жизнеспособни клетки. Същият резултат беше наблюдаван за ДНК-пробата
от експериментална група с облъчване 1 Gy и
предварително третиране с N-ацетил-L-цистеин и
α-липоева киселина. ДНК-пробите от експерименталната група третирана с бетаин, показа наличие на слабо оцветена ивица (ДНК-фрагменти) по
дължина на гела, която пряко корелира с наличие
на γ-индуцирано ДНК-увреждане.

Фигура 1: Електрофоретично разделяне на геномна ДНК в агарозен 1% гел (DNA
ladder) за период на култивиране 24 часа
При период на култивиране 48 часа и 72
часа се наблюдават формиране на ивица по дължината на гела и намаляване в осветеността на
ивицата в старта, което се обяснява с ДНК-увреждания, натрупани след втори, трети и т.н. цикъл на
делене на клетката, както и намаляване на броя
жизнеспособни клетки. (Фигура 2 и Фигура 3). Отново се наблюдава по малка фрагментация на геномната ДНК и по-силна осветеност на геномната
ДНК, в сравнение с нетретираните и облъчени с 1
Gy експериментални групи. Най-слаба протективна способност от трите изследвани вещества показа N,N,N—триметилглицин (бетаин) приложен
самостоятелно. Трите вещества в комбинация показват добра протективна способност при прилагане 2 часа преди облъчване с 1 Gy йонизираща
радиация.

Фигура 2: Електрофоретично разделяне на геномна ДНК в агарозен 1% гел (DNA
ladder) за период на култивиране 48 часа
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Фигура 3: Електрофоретично разделяне на геномна ДНК в агарозен 1% гел (DNA
ladder) за период на култивиране 72 часа
Заключение: Получените резултати корелират с очакванията използваните антиоксиданти
да покажат потенциална радиопротективна способност. Резултатите от електрофоретичното разделяне и визуализиране на получени ДНК-фрагменти (DNA-ladders) показаха, че радиопротективната способност на N-ацетил-L-цистеин е
сравнително по-висока от тази на N,N,N-триметил
глицин (бетаин) и приблизително еднаква с тази
на α-липоевата киселина. По-добрата протекция
на двете вещества в сравнение с N,N,N-триметил глицин (бетаин) корелира с тяхната доказана,
мощна антиоксидантна активност. Качественият анализ показа висока радиопротективна способност на веществата прилагани, както по отделно, така и в комбинация. Добрата протекция
на трите изследвани вещества срещу вредното
въздействие на йонизиращата радиация, вероятно се дължи на тяхната способност да намаляват концентрацията на вътреклетъчните активни
форми на кислорода (АФК).
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ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР И ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ГЪРДАТА. КАКЪВ Е ОПИТЪТ
ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ?
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Резюме: Въздействието на заболяванията на млечната жлеза в съвременното
общество е важен здравен, епидемиологичен, социален и чисто човешки проблем, който продължава да нараства ежегодно. Тези заболявания се характеризират с висока
честота и голямо разнообразие и могат да оказват съществено влияние върху качеството на живот на жените. Всяка втора жена на възраст между 25 и 60 години има някаква форма на доброкачествено заболяване и всяка трета в определен етап от живота
си търси консултация със своя семеен лекар във връзка с проблеми с гърдите. Тъй като
ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените в развитите
страни, сред които и България, неговата превенция и поведение са крайъгълен камък в
изграждането на една качествена система за здравеопазване. Това изисква от семейните лекари да познават утвърдените методики за диагностика на заболяванията на
гърдата ѝ, респективно, да дават точни указания за по-нататъшното процедиране на
пациентката.
Ключови думи: млечна жлеза, семеен лекар, диагностика, превенция
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THE PRIMARY CARE PHYSICIAN AND BREAST DISEASES. WHAT ARE THE PRACTICE-PROVEN
GUIDELINES IN THE UNITED KINGDOM?
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Summary: The impact of breast diseases on modern society is an important health, epidemiological,
social and purely human problem, which continues to grow annually. These diseases are characterized by
high frequency and great variety. With such properties they can have a significant impact on the quality of life
of women. Every second woman between the ages of 25 and 60 has some form of benign disease and every
third one at a certain stage of her life seeks consultation with her family doctor about breast problems. Since
breast cancer is the most common malignant disease in women in developed countries, including Bulgaria,
its management and prevention are the cornerstone in the structure of an effective health care system. Thus
family doctors are required to know the validated methods for diagnosing breast diseases and, furthermore, to
give precise instructions for further treatment of the patient.
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Въведение: Макар и да представлява само
около 20 - 24% от всички заболявания на гърдата,
ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честото
злокачествено заболяване сред женския пол. В
България заболяват средно около 4016 жени годишно, от които 1200 са смъртни случаи. Често-

тата се увеличава с възрастта, като 80% от случаите се диагностицират във възраст над 50 години
и около една четвърт - при жени на възраст 75 и
повече години [10].
Заболяемостта се увеличава средно с 1.8%
ежегодно, като случаите с рак на гърдата при жени
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между 30 и 35 години са се удвоили през 2018 година [5, 6]. Стандартизираната заболяемост от
рак на млечната жлеза у нас е по-ниска от средната за Европa. Въпреки това средната смъртност е
по-висока в България [6]. Неблагоприятните статистически данни за страната ни (висок процент
на късните диагнози, висока смъртност и ниска
петгодишна преживяемост) показват важността
на профилактичните изследвания и ранното диагностициране на рака на гърдата, т. нар. скрининг.
Доброкачествените образувания на гърдата
са хетерогенна група заболявания с висока честота. Те оказват влияние върху качеството на живот
на жените и при някои хистологични типове съществува риск за последващо развитие на РМЖ.
Въпреки че етиологията им не е напълно известна,
са познати редица фактори, които влияят върху
развитието им – генетични, хормонални, диетични
и други. Изучаването им подпомага предприемането на превантивни стратегии с цел намаляване
на риска от развитие на карцином [1, 2].
Една от основните дейности на личния лекар
е в направлението “Утвърждаване на здраве” или т.
нар. „Health Promotion”. Следователно общопрактикуващият лекар (ОПЛ) има ключова роля в насърчаването и контрола на пациентите за профилактика
и скрининг [3]. Скрининговият преглед е акт на комплексна оценка на състоянието на млечните жлези и
на рисковите фактори, индивидуални за всяка жена.
Ползата е свързана с диагностициране на пренеоплазии и тумори в начален стадий, като вероятността
за дефинитивно излекуване е най-голяма. При РМЖ
за стандартни методи на скринингово изследване
се приемат самоизследването, клиничния преглед
и мамографията. При пациентки с плътни млечни
жлези образната диагностика се допълва от ехография. Въпреки че в България има достатъчен капацитет за провеждане на скрининг за РМЖ по отношение на материални и човешки ресурси, такъв към
днешна дата няма.
ОПЛ трябва да обучи пациентите си за самоизследване на млечните жлези, като включва
няколко основни похвата и се извършва един път
месечно, веднага след края на поредната редовна
менструация. Ако жената е в менопауза – в първите дни на календарния месец. Доказано е, че
това е методът, който най-често спомага при установяването на рака в интервала между скрининговите периоди – около 70% от жените с РМЖ сами
откриват туморната формация, най-често случайно. Самоизследването се провежда в изправено
положение, при къпане и завършва в легнало по
гръб положение. Особенно внимание се обръща
на наличието на уплътнения и подутини на двете
гърди, както и кожни промени и изтичане на секрет
от зърното и наличие на уголемени лимфни възли.
Клиничният преглед на млечните жлези има
за цел да разграничи нормалните физиологични
промени от патологичните абнормалности. Неговата ефикасност зависи от периода на месечния
цикъл, от позицията на пациентката и от опитността на изследващия. Необходимо е клиничен преглед да се извършва на всеки 3 години между 20
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и 40 години и ежегодно след 40-годишна възраст.
При жени от рискови групи (фамилно обременени,
предшестващ РМЖ или биопсично доказана атипична хиперплазия) се препоръчват по-чести, на
всеки 4 месеца прегледи [1, 2, 3, 9, 10].
Прегледът изисква уточняване на менструалния статус и приема на хормонални и други
медикаменти, както и причината и продължителността на приема им. Задължителен елемент е
и фамилната анамнеза. Необходимо е да се направи корелация между описанието на пациента и клиничните белези, установени от личния
лекар, както и резултатите от други изследвания.
Най-честият симптом е бучка – около 65% от консултациите, следван от болка, а в 20% от случаите има съчетание на двата симптома.
От образните методи най-често се прилагат мамографията (след 40-годишна възраст) и
ехографията (преди 40-годишна възраст). Мамографията е основен скринингов метод, доказал
своята ефективност при ранното установяване на
РМЖ. Скрининг мамографиите се прилагат с цел
откриване на РМЖ при асимптоматични жени, а
диагностичната мамография се прилага при пациенти със симптоматика. Препоръчва се мамографско изследване ежегодно след 40 години (САЩ)
или всяка втора-трета година (Европейски съюз) и
продължаване толкова дълго, колкото една жена е
в добро здраве. То трябва да се провежда от 5 до
12 дни след последната менструация [1, 4].
Ехографското изследване представлява
достъпен и безвреден метод, чиято главна индикация за прилагането му в мамологията, е разграничаването на кисти от солидни тумори на млечната
жлеза – точността достига до 96-100%. Ултразвуковото изследване (УЗД) има важно място при т. нар.
„плътна гърда”, най-вече във възрастта до 30 години, когато не се препоръчва мамография. Жени,
които са високорискови, трябва да се изследват с
магнитно-резонансна томография в допълнение
към извършваните мамографии, като това се препоръчва да се извърши за първи път на 30-годишна възраст (2% от всички американки) [1, 4].
Биопсичните методи се използват за морфологично потвърждаване на клиничната и мамографска диагноза или за уточняване характера на
патологичния процес. Най-често се използват: тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ), щанцова
(дебелоиглена) биопсия (ДБ) и ексцизионна биопсия
(ЕБ). Предимствата на ТАБ са простотата на вземане на материала и възможността за многократно
изследване при необходимост, но е невъзможно
разграничаването на инвазивен от „ин ситу” карцином, поради което все по-рядко се използва. ДБ има
основно значение за предоперативна диагностика,
като основното изискване за адекватна оценка е да
бъдат изследвани минимум 3-4 биопсични цилиндъра с достатъчен обем туморна тъкан, при което
точността е висока (79-94%). Трудно приложим е ако
туморната формация е дълбоко разположена в гърдата и при карциноми по-малки от 2 см. ЕБ в допълнение позволява определяне на разпространението
на тумора, но технологичното време за обработка е
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повече от 48 часа [1, 2, 4, 9].
След извършване на биопсията всяка една
пациентка трябва да се проследява спрямо съответния релативен риск за лезията, с която е била
диагностицирана. След поставена диагноза за
високорискови лезии стандарт остава ежегодният мамографски скрининг, както и полугодишен
медицински преглед. При установена фиброкистична болест се препоръчва наблюдение, което
включва ежемесечно самоизследване, клиничен
преглед на всеки 6 месеца, ехо/мамография на
1.

18-24 месеца (ежегодно при високорискови) и цитология от ТАБ (при необходимост).
Kъм момента в България няма действащи препоръки за работата на семейните лекари
при пациенти с оплаквания на млечната жлеза.
Съгласно Британските препоръки за общопрактикуващи лекари се цели съответните насоки да
дефинират и обединят на едно място ключовите
клинични и диагностични процедури на мултидисциплинарния диагностичен екип с цел насърчаване както качеството, така и ефективността.

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɈɉɅɤɴɦɨɬɞɟɥɟɧɢɟɡɚɧɢɦɚɜɚɳɨɫɟɫɯɢɪɭɪɝɢɹɧɚɝɴɪɞɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɢɫɴɫɫɥɟɞɧɢɬɟɫɢɦɩɬɨɦɢɢɥɢɩɪɢɡɧɚɰɢɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɧɚɫɨɱɟɧɢɤɴɦɤɥɢɧɢɤɚɬɚɢɞɚɩɨɥɭɱɚɬɫɪɟɳɚɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɞɜɟɫɟɞɦɢɰɢɨɬɞɚɬɚɬɚɧɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɋɢɦɩɬɨɦɢɬɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɳɢɫɩɟɲɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɫɟɨɛɨɡɧɚɱɚɜɚɬɤɚɬɨ 8 ɚɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɫɱɢɬɚɧɢɡɚɧɟɬɨɥɤɨɜɚ
ɫɩɟɲɧɢɧɨɜɫɟɨɳɟɢɡɢɫɤɜɚɳɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɞɜɟɫɟɞɦɢɰɢɫɟɨɛɨɡɧɚɱɚɜɚɬɤɚɬɨ 18 

1.1 Ȼɭɱɤɚɢɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɝɴɪɞɚɬɚ
Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɚɛɭɱɤɚɩɪɢɜɫɹɤɚɠɟɧɚɧɚ
ɢɩɨɜɟɱɟɝɨɞɢɧɢɤɨɹɬɨɩɟɪɫɢɫɬɢɪɚ
ɫɥɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɦɟɧɫɬɪɭɚɰɢɹ ɢɥɢ ɫɟ
ɩɨɹɜɹɜɚɫɥɟɞɦɟɧɨɩɚɭɡɚ 8
ȼɴɜɜɫɹɤɚɜɴɡɪɚɫɬ
Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɚɬɜɴɪɞɚɛɭɱɤɚɫɮɢɤɫɚɰɢɹ
ɩɪɨɦɟɧɟɧɤɨɧɬɭɪɧɚɤɨɠɚɬɚ 8 
 Ȼɭɱɤɚɤɨɹɬɨɭɜɟɥɢɱɚɜɚɪɚɡɦɟɪɢɬɟ
ɫɢ 8 
 ɉɟɪɫɢɫɬɢɪɚɳ ɩɚɤɟɬ ɨɬ ɛɭɱɤɢ ɢɥɢ
ɮɨɤɚɥɧɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ
ɝɴɪɞɚɬɚ 8 
ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚɩɪɨɦɹɧɚɜɪɚɡɦɟɪɚɧɚ
ɝɴɪɞɚɬɚɫɩɪɢɡɧɚɰɢɧɚɨɬɨɰɢ 8 
Ɋɟɬɪɚɤɰɢɹɧɚɤɨɠɚɬɚ 8 
Ⱥɧɚɦɧɟɡɚɡɚɪɚɤɧɚɝɴɪɞɚɬɚɫɩɨɹɜɚɧɚ
ɧɨɜɚɛɭɱɤɚɢɥɢɫɴɦɧɢɬɟɥɧɢɫɢɦɩɬɨɦɢ 8
Ⱦɨɝɨɞɢɧɢ
Ȼɭɱɤɚɤɨɹɬɨɧɟɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚɝɨɪɧɢɬɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɢ 18 
ɉɚɰɢɟɧɬɢɨɬɦɴɠɤɢɩɨɥ
ɇɚɞɝɨɞɢɧɢɫɟɞɧɨɫɬɪɚɧɧɚɬɜɴɪɞɚɫɭɛɚɪɟɨɥɚɪɧɚɦɚɫɚɨɬɞɟɥɹɧɟɧɚ
ɫɟɤɪɟɬɨɬɡɴɪɧɚɬɚɢɥɢɩɪɨɦɟɧɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɤɨɠɚɬɚ 8

Ʉɥɢɧɢɱɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɉɨɞɥɟɠɚɳɢɧɚɨɰɟɧɤɚɫɚɫɥɟɞɧɢɬɟɮɚɤɬɨɪɢɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɜɧɨɫɬ ɛɨɥɤɚ ɤɚɬɨ ɫɴɩɴɬɫɬɜɚɳ ɫɢɦɩɬɨɦ ɩɨɜɥɢɹɜɚɧɟ ɨɬ ɦɟɧɫɬɪɭɚɥɧɢɹ ɰɢɤɴɥ ɩɪɨɦɹɧɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ
ɛɭɱɤɚɬɚ
ȼɫɢɱɤɢ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ
ɧɚɝɴɪɞɚɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɨɬɛɟɥɹɡɚɧɢ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɧɚɤɥɢɧɢɱɧɢɹɩɪɟɝɥɟɞɢɞɜɟɬɟɝɴɪɞɢɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ Ɇɹɫɬɨɬɨ ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɢ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹɬɚ ɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɜɡɟɬɢ ɩɨɞ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɤɨɪɟɥɚɰɢɹ ɫ ɨɩɥɚɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɫɧɟɬɢɨɬɚɧɚɦɧɟɡɚɬɚȼɧɢɦɚɧɢɟɬɨɧɚɤɥɢɧɢɰɢɫɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɧɚɫɨɱɢɤɴɦɫɥɟɞɧɢɬɟɩɪɢɡɧɚɰɢɪɟɬɪɚɤɰɢɹɧɚ
ɤɨɠɚ ɢɢɥɢ ɡɴɪɧɨ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɚɫɨɰɢɢɪɚɬ ɫ ɦɚɥɢɝɧɟɧɨɫɬ
Ɍɪɹɛɜɚɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɞɚɫɟɨɝɥɟɞɚɚɤɫɢɥɚɬɚɡɚɚɛɧɨɪɦɚɥɧɢɥɢɦɮɧɢɜɴɡɥɢ
ƔɄɨɝɚɬɨɥɟɡɢɢɬɟɫɚɧɹɤɨɥɤɨɫɟɢɡɫɥɟɞɜɚɬɤɚɬɨɫɟɰɟɥɢ
ɞɚɫɟɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɢɬɟɠɚɧɢɟɧɚɩɨɞɨɛɧɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ɣɂɡɜɴɪɲɜɚɫɟɩɚɥɩɚɰɢɹɢɩɪɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɟɯɨɝɪɚɮɫɤɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɚɤɫɢɥɚɬɚɧɚɜɫɢɱɤɢɩɚɰɢɟɧɬɢɫɭɫɩɟɤɬɧɢ
ɡɚɦɚɥɢɝɧɟɧɨɫɬ

1.2 ɋɢɦɩɬɨɦɢɧɚɦɚɦɢɥɨɚɪɟɨɥɚɪɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫ
 ɋɩɨɧɬɚɧɧɨ ɟɞɧɨɫɬɪɚɧɧɨ ɨɬɞɟɥɹɧɟ
ɧɚɤɪɴɜɨɬɡɴɪɧɨɬɨ 8 
 ȿɞɧɨɫɬɪɚɧɧɚ ɟɤɡɟɦɚ ɧɚ ɡɴɪɧɨɬɨ
ɢɥɢɩɪɨɦɹɧɚɜɡɴɪɧɨɬɨɤɨɹɬɨɧɟɪɟɚɝɢɪɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɥɟɱɟɧɢɟ 8
Ɋɟɬɪɚɤɰɢɹɧɚɡɴɪɧɨɬɨɫɦɚɥɤɚɞɚɜɧɨɫɬ 8 
ɀɟɧɢɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɫɟɦɟɧɚɠɢɪɚɬ
ɩɨɧɟɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɨɬɈɉɅ
ɉɨɞɝɨɞɢɧɢɫɴɫɫɟɤɪɟɰɢɹɨɬɡɴɪɧɨɬɨɤɨɹɬɨɟɢɧɬɟɪɦɢɬɟɧɬɧɚɧɟɟɤɪɴɜɟɧɢɫɬɚ ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɹɜɚ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɢ
ɫɟɨɬɞɟɥɹɨɬɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɤɚɧɚɥɢ
ɉɚɰɢɟɧɬɢɨɬɦɴɠɤɢɩɨɥ

Ʉɥɢɧɢɱɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɬ ɫɟ ɞɚɜɧɨɫɬ ɱɟɫɬɨɬɚ ɨɛɟɦ ɢ ɰɜɹɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɚ
ɨɬɞɟɥɹɧ ɨɬ ɡɴɪɧɨɬɨ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɥɢ ɫɟ ɨɬɞɟɥɹ ɫɟɤɪɟɬɚ ɢɥɢ
ɩɪɨɜɨɤɢɪɚɧɨɟɞɧɨɫɬɪɚɧɧɨɢɥɢɞɜɭɫɬɪɚɧɧɨɟɨɬɞɟɥɹɧɟɬɨɧɚ
ɫɟɤɪɟɬɢɦɚɥɢɫɴɱɟɬɚɧɢɟɫɞɪɭɝɢɦɚɦɨɥɨɝɢɱɧɢɫɢɦɩɬɨɦɢ
Ɣɋɟɪɨɡɟɧɢɥɢɤɪɴɜɟɧɢɫɬɫɟɤɪɟɬɨɬɞɟɥɹɳɫɟɫɩɨɧɬɚɧɧɨ
ɨɬ ɟɞɧɚɬɚ ɦɥɟɱɧɚ ɠɥɟɡɚ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɩɨɡɚɞɴɥɛɨɱɟɧɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɩɪɨɰɟɫɢ
Ɣɇɚɥɢɱɢɟɧɚɨɛɢɥɟɧɞɜɭɫɬɪɚɧɟɧɢɦɥɟɤɨɩɨɞɨɛɟɧɫɟɤɪɟɬɩɪɢɧɟɛɪɟɦɟɧɧɢɠɟɧɢɢɡɢɫɤɜɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɫɟɪɭɦɧɢɹɩɪɨɥɚɤɬɢɧ
ƔɈɬɛɟɥɹɡɜɚɬɫɟɞɚɧɧɢɡɚɧɚɥɢɱɢɟɧɚɪɟɬɪɚɤɰɢɹɢɧɜɟɪɫɢɹ ɧɚ ɡɴɪɧɨɬɨ ɤɚɤɬɨ ɢ ɤɨɠɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɚɬɨ ɤɴɪɜɟɧɟ
ɭɥɰɟɪɚɰɢɢɟɤɡɟɦɚɢɞɪɭɝɢ
Ɣ ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɤɥɢɧɢɱɧɢɹ ɩɪɟɝɥɟɞ ɟ ɜɚɠɟɧ ɨɩɢɬɴɬ ɡɚ
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ɇɚɞɝɨɞɢɧɢɫɟɞɧɨɫɬɪɚɧɧɚɬɜɴɪɞɚɫɭɛɚɪɟɨɥɚɪɧɚɦɚɫɚɫɟɤɪɟɰɢɹɨɬ
ɡɴɪɧɚɬɚɢɥɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɤɨɠɚɬɚɩɪɨɦɟɧɢ 8

ɫɬɢɦɭɥɚɰɢɹɧɚɫɟɤɪɟɰɢɹɬɚ
Ɣɍɧɢɥɚɬɟɪɚɥɧɚɢɧɜɟɪɫɢɹɧɚɡɴɪɧɨɬɨɫɤɪɚɬɤɚɞɚɜɧɨɫɬ
ɩɪɢɥɢɩɫɚɧɚɞɪɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɩɚɥɩɚɬɨɪɧɢɢɥɢɦɚɦɨɝɪɚɮɫɤɢɞɚɧɧɢɡɚɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨɫɬɟɦɚɥɤɨɜɟɪɨɹɬɧɨɞɚ
ɛɴɞɟɡɧɚɱɢɦɚɨɫɨɛɟɧɨɚɤɨɢɧɜɟɪɫɢɹɬɚɟɨɛɪɚɬɢɦɚ

 Ɇɚɫɬɚɥɝɢɹ
ɉɚɰɢɟɧɬɢɫɥɟɤɚɢɥɢɭɦɟɪɟɧɚɛɨɥɤɚ
ɜɝɴɪɞɚɬɚɢɩɚɥɩɢɪɭɟɦɚɮɨɪɦɚɰɢɹɤɨɝɚɬɨɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɬɨɥɟɱɟɧɢɟɧɟɞɚɜɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɥɢɫɧɟɨɛɹɫɧɢɦɢɩɟɪɫɢɫɬɢɪɚɳɢɫɢɦɩɬɨɦɢ 18

Ʉɥɢɧɢɱɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɬ ɫɟ ɜɢɞ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬ ɧɚ
ɛɨɥɤɚɬɚ ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɚɬɨ ɬɪɚɜɦɚ ɯɨɪɦɨɧɚɥɧɚ
ɬɟɪɚɩɢɹɛɭɱɤɚɢɥɢɫɟɤɪɟɰɢɹɨɬɡɴɪɧɨɬɨɩɪɢɡɧɚɰɢɡɚɚɤɬɢɜɧɚɢɧɮɟɤɰɢɹɢɥɢɫɤɨɪɨɲɧɨɥɟɱɟɧɢɟɫɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɡɚ
ɩɪɟɤɚɪɚɧɚɬɚɤɚɜɚɤɴɪɦɟɧɟɦɭɫɤɭɥɧɨɫɤɟɥɟɬɧɢɫɴɫɬɨɹɧɢɹ
Ʉɥɢɧɢɱɟɧɩɪɟɝɥɟɞɬɴɪɫɹɬɫɟɩɪɨɦɟɧɢɜɝɴɪɞɢɬɟɥɢɦɮɧɢɬɟɜɴɡɥɢɢɝɪɴɞɧɚɬɚɫɬɟɧɚɤɚɤɬɨɢɩɪɢɡɧɚɰɢɡɚɦɭɫɤɭɥɧɨɫɤɟɥɟɬɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɫɹɝɚɳɢ ɰɟɪɜɢɤɚɥɧɢɹ ɨɬɞɟɥɧɚɝɪɴɛɧɚɱɧɢɹɫɬɴɥɛɢɪɚɦɨɬɨ
ƔɆɚɫɬɨɞɢɧɢɹɬɚɟɱɟɫɬɨɫɪɟɳɚɧɫɢɦɩɬɨɦɤɨɣɬɨɚɤɨɧɟ
ɟɫɝɨɥɹɦɚɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢɜɨɬɫɴɫɬɜɢɟɧɚɞɪɭɝɢɤɥɢɧɢɱɧɢɫɢɦɩɬɨɦɢɦɨɠɟɞɚɫɟɦɟɧɚɠɢɪɚɨɬɥɢɱɧɢɹɥɟɤɚɪ

1.4 Ⱥɤɫɢɥɚɪɧɚɛɭɱɤɚ ɩɪɢɥɢɩɫɚɧɚɤɥɢɧɢɱɧɚɚɧɨɦɚɥɢɹɧɚɝɴɪɞɚɬɚ
Ʉɥɢɧɢɱɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɢɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɩɨɞɭɜɚ- Ɍɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɨɥɭɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɧɟɧɚɚɤɫɢɥɚɬɚ 8
ɬɬɚ ɧɚ ɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟ ɥɨɤɚɥɧɚɬɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɢɧɬɟɪɤɭɪɟɧɬɧɢɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɢɥɢɫɴɫɬɨɹɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɢɪɚɧɚɥɢɦɮɚɞɟɧɨɩɚɬɢɹɄɥɢɧɢɱɧɢɹɬɩɪɟɝɥɟɞ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɨɩɪɟɞɟɥɢɞɚɥɢɢɦɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɛɭɱɤɚɬɚɞɚɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɬ ɟɤɬɨɩɢɱɧɚ ɠɥɟɡɧɚ ɬɴɤɚɧ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢ ɚɤɫɢɥɚɪɧɢɜɴɡɥɢɢɥɢɞɚɟɫɜɴɪɡɚɧDɫɤɨɠɟɧɩɪɨɛɥɟɦȺɤɨɫɟ
ɩɨɞɨɡɢɪɚɫɢɫɬɟɦɧɚɩɪɢɱɢɧɚɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢɨɛɳ
ɮɢɡɢɤɚɥɟɧɩɪɟɝɥɟɞ
ƔɆɚɦɨɝɪɚɮɢɹɬɚɦɨɠɟɞɚ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɚɧɨɦɚɥɢɹɜɤɨɫɚɬɚɪɚɜɧɢɧɚɚɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɢɭɥɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɢɞɟɛɟɥɨɢɝɥɟɧɚɛɢɨɩɫɢɹɨɬɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
1.5 Ƚɪɴɞɧɢɛɭɱɤɢɩɪɢɦɴɠɟɬɟ
Ʉɥɢɧɢɱɧɨɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟɡɚɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟ
 Ʌɢɩɫɚ ɧɚ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ
ɢɥɢɩɪɢɟɦɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
(ɞɧɨɫɬɪɚɧɧɚɛɭɱɤɚ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɛɨɥɤɚɢɩɨɞɭɜɚɧɟ
 ɉɨɜɢɲɟɧ ɪɢɫɤ ɜɤɥɸɱɜɚɳ ɮɚɦɢɥɧɚ
ɚɧɚɦɧɟɡɚɫɢɧɞɪɨɦɧɚ.OLQHIHOWHUɚɧɞɪɨɝɟɧɟɧɞɟɮɢɰɢɬɢɥɢɢɡɥɢɲɴɤɧɚɟɫɬɪɨɝɟɧ
Ɋɚɤɴɬɧɚɝɴɪɞɚɬɚɩɪɢɦɴɠɟɬɟɟɪɹɞɴɤ
ɞɨɤɚɬɨ ɝɢɧɟɤɨɦɚɫɬɢɹɬɚ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɨ ɭɝɨɥɟɦɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɴɠɤɚɬɚ ɦɥɟɱɧɚ ɠɥɟɡɚ  ɟ ɱɟɫɬɨ ɫɪɟɳɚɧɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫ
ɧɚɣɜɢɫɨɤɚ ɱɟɫɬɨɬɚ ɜ ɩɭɛɟɪɬɟɬɚ ɢ ɧɚɞ
ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ 0ɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɢɪɚɡɥɢɱɧɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɫɴɫɬɨɹɧɢɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɬɭɦɨɪɢɧɚɬɟɫɬɢɫɢɬɟ
ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɝɢɧɟɤɨɦɚɫɬɢɹ Ɋɚɤ ɫɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚ ɫɚɦɨ ɩɪɢ
ɨɤɨɥɨ  ɨɬ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɧɚ ɭɝɨɥɟɦɹɜɚɧɟ
ɧɚɦɥɟɱɧɢɬɟɠɥɟɡɢɩɪɢɦɴɠɚ

Ʉɥɢɧɢɱɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ȼ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɤɴɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɹ ɩɪɟɝɥɟɞ ɡɚ ɛɭɱɤɚ ɜ
ɦɥɟɱɧɚɬɚɠɥɟɡɚɫɟɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬɜɫɹɤɚɤɜɢɞɚɧɧɢɡɚɩɪɟɞɩɢɫɚɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɚ ɢɥɢ ɫ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɧɚ ɰɟɥ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɚɢɧɚɪɤɨɬɢɰɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹɧɚ
ɚɥɤɨɯɨɥɢ ɚɧɚɛɨɥɧɢ ɫɬɟɪɨɢɞɢɊɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɫɟɨɬɤɪɢɬɢ
ɥɟɡɢɢ ɜ ɝɴɪɞɢɬɟ 3  ɢ ɡɨɧɢɬɟ ɫ ɥɢɦɮɧɢ ɜɴɡɥɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɬɫɟɬɟɫɬɢɫɢɬɟɡɚɧɚɥɢɱɢɟɧɚɬɭɦɨɪɢɫɟɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬɛɟɥɟɡɢɡɚɯɪɨɧɢɱɧɨɱɟɪɧɨɞɪɨɛɧɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟ
Ɣ Ɍɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɚɬɚ ɝɢɧɟɤɨɦɚɫɬɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɳɚɫɟɫɭɝɨɥɟɦɹɜɚɧɟɧɚɠɥɟɡɢɫɬɚ ɬɴɤɚɧ ɨɬ ɭɝɨɥɟɦɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɥɟɱɧɢɬɟ ɠɥɟɡɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɡɚɬɥɴɫɬɹɜɚɧɟ Äɩɫɟɜɞɨɝɢɧɟɤɨɦɚɫɬɢɹ³ 
Ɣɂɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɬɫɟɛɟɥɟɡɢɧɚɮɟɦɢɧɢɡɚɰɢɹɫɢɥɢɛɟɡ
ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɧɚɫɨɱɜɚɧɟ ɤɴɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɢɹ
Ɣ Ʉɪɴɜɧɢ ɬɟɫɬɨɜɟ ɯɨɪɦɨɧɚɥɟɧ ɩɪɨɮɢɥ ɬɟɫɬɨɫɬɟɪɨɧ
ɟɫɬɪɚɞɢɨɥ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧ ɥɭɬɟɢɧɢɡɢɪɚɳ ɯɨɪɦɨɧ Į)3
ȕ+&*  ɬɟɫɬɨɜɟ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ɳɢɬɨɜɢɞɧɚɬɚ ɠɥɟɡɚ
ɢɱɟɪɧɢɹɞɪɨɛɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɧɚɩɪɚɜɟɧɢɩɪɢɦɴɠɟɫ
ɢɫɬɢɧɫɤɚɝɢɧɟɤɨɦɚɫɬɢɹ

1.6 ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɚɩɪɢɠɟɧɢɫɝɪɴɞɧɢɢɦɩɥɚɧɬɢ
ɉɪɢɠɟɧɢɫɝɪɴɞɧɢɢɦɩɥɚɧɬɢɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɫɥɭɱɚɣɧɢɢɥɢɞɚɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɢɦɩɥɚɧɬɚ ɩɪɨɦɟɧɢɜɬɟɤɫɬɭɪɚɬɚɪɚɡɦɟɪɚɢɥɢɮɨɪɦɚɬɚ ɤɚɤɬɨɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɯɢɪɭɪɝɢɹ
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ɩɨɩɨɜɨɞɩɪɟɞɯɨɞɟɧɪɚɤɧɚɝɴɪɞɚɬɚɫɢɡɜɟɫɬɟɧɪɢɫɤɨɬɪɟɰɢɞɢɜɁɚɩɢɫɜɚɫɟɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚɬɚɩɪɢɱɢɧɚɡɚɢɦɩɥɚɧɬɚ ɚɭɝɦɟɧɬɚɰɢɹɢɥɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɱɢɧɚɧɚɩɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɢɦɩɥɚɧɬɚ ɩɨɞɦɭɫɤɭɥɧɨɢɥɢɫɭɛɝɥɚɧɞɭɥɚɪɧɨ ɞɚɬɚɬɚɧɚɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚɢɜɢɞɚɧɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɹɢɦɩɥɚɧɬ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɤɥɢɧɢɱɧɢɹɩɪɟɝɥɟɞɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɩɢɲɚɬɜɫɢɱɤɢɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨɫɬɢɛɭɱɤɢ
ɩɨɞɭɜɚɧɟɢɥɢɧɚɪɭɲɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɝɴɪɞɚɬɚɤɚɤɬɨɢɞɚɫɟɩɪɟɝɥɟɞɚɬɥɢɦɮɧɢɬɟɜɴɡɥɢɈɰɟɧɹɜɚɫɟɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɧɚɢɦɩɥɚɧɬɚɪɚɡɦɟɪɩɨɡɢɰɢɹɮɨɪɦɚɢɤɚɩɫɭɥɧɚɤɨɧɬɪɚɤɬɭɪɚ
%DNHU*UDGH,ɝɴɪɞɚɬɚɟɦɟɤɚɢɢɡɝɥɟɠɞɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɚ
%DNHU*UDGH,,ɝɴɪɞɚɬɚɟɦɚɥɤɨɬɜɴɪɞɚɧɨɢɡɝɥɟɠɞɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɚ
%DNHU*UDGH,,,ɝɴɪɞɚɬɚɟɩɥɴɬɧɚɢɫɧɚɱɚɥɧɢɩɪɨɦɟɧɢɜɴɜɮɨɪɦɚɬɚ
%DNHU*UDGH,9ɝɴɪɞɚɬɚɟɬɜɴɪɞɚɢɫɩɪɨɦɟɧɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɮɨɪɦɚ
ɍɁȾɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɡɚɞɚɫɟɨɰɟɧɢɰɟɥɨɫɬɬɚɧɚɫɢɥɢɤɨɧɨɜɢɬɟɝɪɴɞɧɢɢɦɩɥɚɧɬɢɧɨɩɨɬɨɱɧɚɨɰɟɧɤɚɫɟɩɨɫɬɢɝɚɱɪɟɡɹɞɪɟɧɨɦɚɝɧɢɬɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
2.

Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹ
Ɋɨɥɹɧɚɥɢɱɧɢɹɥɟɤɚɪ
 2ɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɹɬ ɥɟɤɚɪ ɢɝɪɚɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɚ ɪɨɥɹ ɜ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɦɟɧɚɠɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɢɩɚɰɢɟɧɬɢɫɝɴɪɞɚɬɚɉɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɨɟɞɚɫɥɟɞɜɚɬɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟɞɴɪɠɚɜɧɢɦɟɬɨɞɢɤɢɡɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɈɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɬɟɥɟɤɚɪɢɫɚɜɢɡɝɨɞɧɚɩɨɡɢɰɢɹɞɚɞɚɜɚɬ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɞɚ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚɬ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɫ ɟɬɚɩɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ Ɍɟ ɱɟɫɬɨ ɫɚ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɥɢɰɟɤɴɦɤɨɟɬɨɫɟɨɛɪɴɳɚɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɚɫɧɨɜɨɩɨɹɜɢɥɢɫɟɫɢɦɩɬɨɦɢɧɚɝɴɪɞɚɬɚ
ɉɪɢɩɴɪɜɢɱɧɢɹɬɩɪɟɝɥɟɞɫɟɪɚɡɱɢɬɚɧɚɚɞɟɤɜɚɬɧɚɬɚɩɪɟɰɟɧɤɚɧɚɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɹɥɟɤɚɪ
ɨɬɧɨɫɧɨɩɪɟɩɪɚɳɚɧɟɬɨɧɚɩɚɰɢɟɧɬɚɤɴɦɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɨɥɢɰɟ
ȼɫɢɱɤɢɩɚɰɢɟɧɬɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɚɧɚɹɫɧɨɫɴɫɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɢɤɚɦɩɚɧɢɢɡɚɦɥɟɱɧɚɬɚɠɥɟɡɚɢɞɚɛɴɞɚɬɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢɱɟɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɱɚɤɜɚɬɫɥɟɞɜɚɳɢɹɫɢɩɪɟɝɥɟɞɚɤɨɪɚɡɜɢɹɬ
ɫɢɦɩɬɨɦɢ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
 ɋɥɟɞɤɚɬɨɩɚɰɢɟɧɬɴɬɛɴɞɟɧɚɫɨɱɟɧɤɴɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɹɫɧɚɬɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɟɠɞɭɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬɢɬɟ ɟ ɨɬ ɠɢɡɧɟɧɨɜɚɠɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɱɟ ɰɹɥɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɫɟɩɪɟɞɚɜɚɜɤɥɢɧɢɤɚɬɚɩɪɟɞɢɩɨɫɬɴɩɜɚɧɟɬɨɧɚɩɚɰɢɟɧɬɚ
 ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɡɚɩɨɡɧɚɬɢɫɧɚɞɟɠɞɧɢɢɡɬɨɱɧɢɰɢɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨɬɹɯɧɨɬɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟ

Заключение:
Социално-икономическият
ефект на заболяванията на гърдата представлява един сериозен проблем за обществото от епидемиологичен, социален и чисто човешки аспект,
който продължава да нараства всяка следваща
година. Освен наблюдение и акуратно проследяване в скринингови програми, личният лекар е в
позиция да насърчава и повишава мотивацията
на жените към участие в профилактични дейности. Препоръчва се повишаване на физическата
активност, ограничаване на тютюнопушенето и
алкохола, контрол на телесното тегло, прием на
богата на растителни фибри и витамини (A, C, E)
диета [1, 8]. Осигурява се информация за оценка
на индивидуалния риск от злокачествено заболяване, симптоми и промени, които трябва да се
следят, както и подходящ график за редовни профилактични прегледи. При високорискови жени
се предлага фармакопревенция с антиестрогени
и превантивна хирургия [1, 4]. Малко е известно
за действителното включване на общопрактикуващия лекар по време на активната фаза на лечение
на рак на гърдата. Въпреки че семейните лекари
имат основна роля в ранното откриване на рак и в
контрола на симптомите по време на палиативния
стадий на рак, в Европа и Северна Америка вече
има изрично признание, че ОПЛ и други лекари
от първичната медицинска помощ трябва да бъдат включени във всички етапи на лечението на

рака. Добрата комуникация между специалистите
е важна, за да се гарантира, че семейните лекари
имат адекватни познания за лечението на рака на
гърдата и се чувстват уверени в управлението на
тези аспекти от грижите за пациентите си.
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ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА
НА РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА.
ПРЕЧКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ПРОФИЛАКТИКАТА
Павлова Г.
ФОЗ, МУ-София

Резюме: Целта на работата е да проучи прилагането на иновативни практики
в профилактиката за рак на гърдата и трудностите за постигане на ефективност.
Според изследването българските лекари проявяват интерес към прилагането на иновативните методи, но приложението им е ограничено поради нефинансиране на изследването от здравната каса. Профилактичните програми се провеждат изолирано,
несистемно и неефективно. Липсата на електронно досие и връзка между лечебните
заведения, отсъствието на скринингов регистър представляват съществен недостатък за анализиране на резултатите от профилактичните програми. Фрагментираното, спорадично извършване на профилактика за рак на гърдата възпрепятства изработването на мерки за ранна диагностика.
Ключови думи: контактна термография, скрининг, рак на гърдата, онкопрофилактиката.
Адрес за кореспонденция: doc.gpavlova@gmail.com

INNOVATIVE SYSTEM FOR THE PREVENTION OF MALIGNANT BREAST DISEASES. CHALLENGES
OF PREVENTION EFFECTIVENESS
Pavlova G.
Faculty of Public Health, MU-Sofia
Summary: The purpose of this paper is to investigate the application of innovative practices in breast
cancer prevention and the difficulties to achieve effectiveness. According to the study, Bulgarian physicians
are interested in applying innovative methods but their application is limited because the investigation is not
funded by the Health Insurance Fund. The prevention programs are performed in an isolated, unsystematic
and inefficient manner. The lack of an electronic file and connection between the medical institutions, the absence of a screening register are a significant drawback for analyzing the results of the prevention programs.
The fragmented and sporadic prevention of breast cancer prevents the development of early diagnosis measures.

Key words: contact thermography, screening, breast cancer, oncological prevention.
Address for correspondence: doc.gpavlova@gmail.com

Въведение: В последните 20 години регистрираме значителен ръст на злокачествените заболявания в България, за разлика от Америка и
почти всички страни от Европейския съюз, където
се наблюдава спад в заболяемостта [3, 9].
Според доклад на Световната банка България значително изостава по показателя за посещаемост на профилактични и скринингови програми
с онкологична насоченост, сравнена с други европейски страни [6]. Липсата на първото звено (ефективната профилактика) в изграждането на единна
онкологична мрежа, обрича на провал цялостната
политика за злокачествените заболявания [1].
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Според Американското сдружение за рак
най-често срещаният при жените карцином е този
на млечната жлеза, който е на второ място като
причина за смъртност. В световен мащаб заболяемостта се увеличава средно с 1.8% годишно. СЗО
съобщава, че три от четири жени диагностирани с
рак на гърдата не са в рискова група. В България
с това заболяване годишно се регистрират около
3900 нови случая, като смъртността достига 1400
жени. Тревожна е тенденцията за подмладяване
на заболелите пациентки във възрастта между 30
и 35 години.
В последните две-три години по линия на

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

НЗОК се регламентира въвеждането на мамография на млечната жлеза за жените на възраст
50 - 70 години. Имайки предвид подмладяването
на това заболяване, обезпокоителен е фактът, че
отсъства профилактика за жените преди посочената възраст. Непровеждането на организирана
ефективна профилактична програма на национално ниво до голяма степен е причина за късното диагностициране, високата заболяемост и
смъртност. Ранното установяване ракът на млечната жлеза е предпоставка за по-големи шансове
за неговото излекуване.
Целта на работата е да се проучи прилагането на иновативните практики в профилактиката
за рак на гърдата и трудностите за постигане на висока ефективност. Задачите за решаване на целта
са свързани с изучаване принципа на контактната
термография, опитът на българските лекари прилагащи метода, както и пречките пред успешното
реализиране на профилактичните програми.
Материали и методи: Използвани са документален и социологически подход. Направен е преглед на информацията за принципа на
действие на системата, ползваща изкуствен интелект и резултатите от прилагането ѝ в “ДКЦ 5
Варна - Св. Екатерина” ЕООД. В профилактиката
са участвали 441 жени. Анкетирани са две групи
лица - 148 жени, участвали в изследването, проведено в периода януари-май 2019 г. и 63-ма медицински специалисти. Въпросите са свързани с
изследване на пречките пред жените за участие
в профилактични прегледи и трудностите според
медицинските специалисти за ранна диагностика
на онкозаболявания на млечната жлеза.
Резултати и дискусия: Съвременната диагностика на онкологично заболяване на млечна жлеза е комплекс от изследвания, включващ
палпация, ехография, мамография, пункция. Съществуващите методи за изследване на рак на
гърдата имат своите специфични предимства, но
и ограничения.
Ефективната палпация предполага редовно
и правилно извършване. Подлежащите на палпиране промени са с минимален размер около 1 см,
разположени близо до повърхността на кожата,
което е причина за ниската степен на надежност.
При ултразвуковата диагностика чувствителността и специфичността зависят от множество
фактори, поради което някои видове рак могат да
останат невидими. Ехографията на млечна жлеза е затруднена при изследване на едри гърди.
Мамографията предизвиква болков дискомфорт
и облъчване за пациентката. Този метод не е подходящ за изследване на плътни гърди и създава
затруднения при наличие на гръдни импланти.
Приблизително от година в България навлезе прилагането на нов метод за бърза диагностика, ползващ възможностите на изкуствения
интелект. Системата представлява специално
разработена матрица, съдържаща тънък слой
течно-кристална емулсия. При допир до кожата
на гърдата, благодарение на уникалните характеристики на течните кристали, върху матрицата се

появява цветно изображение, което представлява
разпределението на температурата във вътрешната тъкан. Контактната термография е метод за
функционално изобразяване на даден орган, т.е.
търси се процес, а не образ. В основата на метода
стои дермотермалният ефект, свъран с по-бързия
метаболизъм около огнищни неопластични лезии.
За няколко минути апаратът генерира 45 термографски образа, които се изпращат за анализ от
изкуствен интелект в база данни на сървър, след
което се получава резултат. В телемедицинския
център, снабден със сертифициран софтуер за
автоматичен анализ на постъпилите изследвания,
работят и специално обучени рентгенолози, които
при необходимост дават допълнително мнение.
Термографските образи сравняват изображенията на двете гърди. Интерпретацията се базира
на детекция на структурна и термална асиметрия.
Предимствата на контактната термодиагностиката са безопасност поради липсата на
облъчване, безболезненост на метода, бързина
в установяването дори на промени с минимални размери до 3 мм. Иновативното изследване
е подходящо за всички жени, независимо от възрастта, размера и тъканта на гърдите.
Към днешна дата методът се прилага в 18
страни между които Америка, Русия, Мексико,
Бразилия, Китай, Индия, Украйна, Сърбия, Испания, Чехия, Унгария и от ноември 2018 г. в България. Изследването се извършва в 17 центъра в
страната, позиционирани в София, Варна, Пловдив, Ст. Загора, Плевен, Смолян и Кърджали.
Към 10 юли 2019 г. са обхванати 3600 пациентки.
Признание за българските лекари е предстоящото
изграждане на референтен център за балканските страни, разположен във водеща специализирана акушеро-гинекологична болница в страната.
Един от първите апарати за прилагане на
иновацията у нас е в “ДКЦ 5 Варна - Св. Екатерина” ЕООД. Община Варна ежегодно финансира
провеждането на различни профилактични програми за превенция на злокачествени заболявания. В периода януари - май 2019 г. в лечебното
заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ с посочения метод са изследвани по общинската програма 441 жени, разпределени по възраст както следва:

Табл.1 Разпределение на изследвани
жени по възраст и положителен резултат
от контактна термография
Възрастова
Брой
Брой положителни
група
изследвани
резултати
От 20 до 30г.
От 30 до 40г.
От 40 до 50г.
От 50 до 60г.
От 60 до 70г.
От 70 до 80г.
От 80 до 90г.

15
83
155
119
58
13
1
441

6
13
24
31
14
5
0
93
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При 12% от извършените термографии се
установява асиметрия и пациентките са насочени за допълнително уточняване чрез извършване на ехо- и мамография. При 90% от жените с
положителна за повишено кръвоснабдяване термография, промените са локализирани в лявата
гърда. Чрез методите на образна диагностика при
3% от жените, с установена термо асиметрия, се
потвърждава наличието на образование, изискващо извършване на хистологично биопсично изследване от съответния специалист. Към днешна
дата в лечебното заведение няма обратна връзка
и информация за резултатите от извършените биопсии. На останалите пациентки с термална асиметрия е препоръчано проследяване чрез контролно изследване след 6 месеца и консултация
със специалист по гинекология.
Липсата на електронно досие на пациентите и връзка с другите лечебни заведения представлява съществен недостатък на здравната система в проследяване здравословното състояние
на пациентите и анализиране на резултатите от
профилактичните програми. Фрагментираното,
спорадично извършване на прегледи за рак на
гърдата понижава ефективността на профилактиката, възпрепятства извършването на задълбочен анализ и изработването на мерки за ранна
диагностика.
В анкетното проучване, проведено сред
изследваните жени в лечебното заведение, ясно
се очертава положителното отношение (98.3%)
към провежданата програма, финансирана от
Община Варна. Повече от половината допитани
(62.5%) съобщават, че не са били на профилактичен преглед за рак на гърдата в последните три
години. Най-често посочваните причини за това
са липсата на време (65.4%) и финансово затруднение (82.9%).

Фиг. 1. Причини за неучастие в прегледи и изследвания, свързани с профилактика
срещу рак на млечна жлеза (възможен е повече от един отговор).

Значителна част от допитаните (88.9%) не
са информирани за възможностите за мамографско изследване по линия на НЗОК. Едва 11.3% от
респондентите ежегодно преминават на профилактично ехографско изследване, заплащайки
сами прегледа. Не малка част (46.9%) от преминалите през частен профилактичен преглед, не
съобщават резултата на своя ОПЛ и предпочитат
да обсъдят информацията от резултата с акушер-гинеколог. 88.2% от допитаните съобщават,
че не биха извършили изследването, ако трябва
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сами да заплащат цената му. Според 74.3% е
необходимо ежегодно провеждане на безплатна
профилактика за рак на млечната жлеза. Повечето жени (56.1%) препоръчват финансирането да е
от общините или държавата, като израз на национална политика за профилактика на злокачествените заболявания. Около една трета (30.9%), са
на мнение НЗОК да заплаща тези изследвания,
но при условие да се осигурят достатъчно по
обем медико-диагностични направления, за да не
получават отказ от ОПЛ.
Сред медицинските специалисти, участвали в анкетното проучване, 36.8% са ОПЛ, 41.9%
специалисти по акушерство и гинекология и
21.3% лекари по образна диагностика. Според
77.3% профилактиката на всички злокачествените заболявания в страната е неефективна и
с лоша организация. При ОПЛ процентът на посочилите отрицателно мнение относно ефективността са значително по-малко (38.6%). Голяма
част от респондентите (69.7%) определят профилактиката за рак на гърдата като неефективна.
Причина за това, според 71.4%, е липсата на национална програма. 83.1% определят профилактичните прегледи като епизодични и изолирани,
според 72.2% програмите обхващат не голяма
популация.
Съществен недостатък на здравната система е липсата на електронно здравеопазване, като
част от интегрирана национална информационна
система. Според повече от половината анкетираните специалисти (74.6%) е необходимо изграждане на национален скринингов регистър, който
да е част от Националния раков регистър.

Фиг. 2. Пречки пред ЛЗ за провеждането на организирана вторична онкопрофилактика в България (възможен е повече от
един отговор).

Според респондентите най-висок дял имат
финансовите (76.3%) и кадрови (68.6%) трудности за реализиране на успешна скринингова програма. Средствата заделяни от публичния ресурс
в НРД (Националният рамков договор) за извършването на профилактични прегледи, в т.ч. на социално значими заболявания, са недостатъчни [4].
Съществено подценено е значението на СИМП
(Специализирана извънболнична медицинска
помощ) в профилактиката на онкологични и социалнозначими заболявания. Това намира израз
както в несъвършенствата на нормативната уредба, така също и в недостатъчното финансиране
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от публичния ресурс. Посоченото е причина за
липса на национални програми, избирателното
им прилагане за ограничена популация и ниските цени на дейностите за изпълнителите. Пряка
връзка с финансирането на здравната система са
кадровите дефицити и регионални диспропорции
в осигуреността с лекари, които създават трудности пред провеждането на онкологичната профилактика [2]. От значение е липсата на мотивация
и стимули на част от лекарите за участието им в
ПМО (Продължително медицинско образование)
или повишаване на квалификацията. Организационните и нормативни пречки са причина за отсъствие на национална програма за рак на млечната жлеза, въпреки че се наблюдава значително
увеличаване и подмладяване на заболяемостта.
Заключение: Профилактичните програми
срещу рака на млечната жлеза се провеждат изолирано, спорадично и несистемно. Българските
лекари прилагат всички възможности за ранна
диагностика, в това число и иновативни методи.
Отсъствието на информационна система в здравеопазването и подцененото финансиране на
профилактиката са причини за неефективност на
действията по намаляване на злокачествените
заболявания у нас. Успехът на онкопрофилактиката изисква държавно приоритизиране и реализиране на политики за провеждане на национални, широко обхватни, достъпни и безвредни
програми.
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