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Ротавирусните ваксини не са еднакви.13

Вашият избор за ранна и широка защита с 2 дози.  

Ротавирус

 

  

  
 

2
дози

Декларация за безопасност на Rotarix4,14  
Rotarix трябва да се приема перорално и НЕ трябва да се инжектира при никакви обстоятелства.4 
Rotarix не трябва да се прилага на лица с известна свръхчувстви телност към компоненти на ваксината, на лица с известна свръхчувствителност след предишно прилагане на ротавирусни ваксини, на лица с анамнеза за инвагинация, на лица с некоригирана вродена малформация (като дивертикула на Мекел) на стомашно-чревния тракт, която би спомогнала за 
инвагинация, или на лица с тежко комбинирано имунодефицитно нарушение (ТКИН).4 
• Най-често съобщаваните нежелани реакции в клиничните изпитвания са раздразнителност и диария. По време на рутинна употреба на Rotarix се съобщава много рядко за инвагинация. Честотата на съобщаване на хематохезия и гастроентерит с отделяне на ваксинален щам при кърмачета с тежък комбиниран имунодефицит (SCID) не е известна.14

• Инвагинация е много рядка нежелана реакция от ротавирусна ваксина, включително от Rotarix.4 Признаците на инвагинация могат да включват силна стомашна болка, постоянно повръщане, кр ъв в изпражненията, подут корем и/или висока температура. Тъй като ранните диагноза и терапия са от решаващо значение при лечението на инвагинация, 
родителите/ настойниците трябва да бъдат систематично информирани за много рядката опасност от инвагинация и да бъдат съветвани да търсят медицинска помощ незабавно, ако симптомите на инвагинация се появят в рамките на месец след ваксинацията или по всяко време след това. 14 

• Прилагането на ваксината Rotarix трябва да се отложи при лица, страдащи от остро тежко фебрилно заболяване или от диария или повръщане. Наличието на слаба инфекция обаче не е противопоказание за имунизация.4

Rotarix е жива ваксина срещу ротавирус; перорална суспензия в предварително напълнен апликатор за перорално приложение. Rotarix е показан за активна имунизация на деца на възраст от 6 до 24 седмици за профилактика на гастроентерит, дължащ се на ротавирусна инфекция. Прилагането на Rotarix трябва да се основава на официалните препоръки. Дозировка:  Курсът на 
ваксинация се състои от две дози. Първата доза може да се приложи след навършване на шестседмична възраст. Между дозите трябва да има не по-малко от 4 седмици. За предпочитане е курсът на ваксинация да бъде проведен преди навършване на 16 седмици, но задължително трябва да бъде завършен до 24-седмична възраст. Същата дозировка на Rotarix може да се прилага 
при бебета, родени преждевременно след най-малко 27-та гестационна седмица. По време на клиничните изпитвания рядко са наблюдавани изплюване или повръщане на ваксината, като в такива случаи не е давана заместителна доза. Въпреки това, ако детето изплюе или повърне по-голямата част от дозата ваксина, което е малко вероятно, по време на същото посещение при 
лекаря може да се даде единична заместителна доза. Педиатрична популация: Rotarix не трябва да се използва при деца на възраст над 24 седмици. Противопоказания – Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощните вещества. Свръхчувствителност след предшестващо приложение на ротавирусна ваксина. Анамнеза за инвагинация. Деца с некоригирана 
вродена малформация на гастроинтестиналния тракт, която може да предразполага към развитие на инвагинация. Деца с тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID). Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при лица с остро тежко фебрилно заболяване. Наличието на лека инфекция не е противопоказание. Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при 
лица с диария или повръщане. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Няма данни за безопасността и ефикасността на Rotarix при деца с гастро-интестинални заболявания или забавяне на растежа. При тези деца приложението на Rotarix може да се обсъди внимателно, когато по мнението на лекаря, неприлагането на ваксината носи по-голям риск. 
Като предпазна мярка медицинските специалисти трябва да проследяват за симптоми, показателни за инвагинация (тежка коремна болка, постоянно повтарящо се повръщане, кървави изпражнения, подуване на корема и/или повишена температура), тъй като данните от обсервационни проучвания за безопасност показват повишен риск от инвагинация, в повечето случаи в 
рамките на 7 дни след ваксинация срещу ротавирус. Родителите/настойниците трябва да бъдат посъветвани да съобщават незабавно на техния медицински специалист за такива симптоми. Не се очаква асимптоматични HIV инфекции и такива с леко изразени симптоми да повлияят върху безопасността и ефикасността на Rotarix. В клинично проучване при ограничен брой 
HIV-позитивни бебета без симптоми или с леки симптоми, не са установени видими проблеми, свързани с безопасността. Прилагането на Rotarix на кърмачета с известна или предполагаема имунна недостатъчност, включително in utero експозиция на имуносупресорно лечение, трябва да се основава на внимателна преценка на потенциалните ползи и рискове. Известно е, че след 
ваксинация ваксиналният вирус се отделя с изпражненията, като пиковата екскреция е около 7-мия ден. След прилагане на първата доза лиофилизирана форма на Rotarix чрез ELISA са установени вирусни антигенни частици в 50% от изпражненията, а след прилагане на втората доза в 4% от изпражненията. При изследване на изпражненията за наличие на жив ваксинален щам 
само 17% са били положителни. В две сравнителни контролирани изпитвания отделянето на ваксината след ваксинация с Rotarix течна форма е било сравнимо с наблюдаваното след ваксинирането с лиофилизираната форма на Rotarix. Наблюдавани са случаи на предаване на екскретирания ваксинален вирус на серонегативни контактни на ваксинираните, без това да води до поява 
на клинична симптоматика. Rotarix трябва да се прилага с внимание на лица, които са в близък контакт с лица с имунен дефицит, например лица със злокачествени заболявания, имунокомпрометирани или лица на имуносупресивна терапия. При прилагането на първична имунизация при недоносени бебета (родени ≤ 28 гестационна седмица) и особено при тези с предишна 
анамнеза за недоразвитие на дихателната система, трябва да се има предвид потенциалният риск от апнея и необходимостта от проследяване на дишането за 48-72 часа. Тъй като ползата от ваксинирането при тази група новородени е голяма, то ваксинирането трябва да се направи без отлагане. Защитен имунен отговор може да не бъде постигнат при всички ваксинирани. Rotarix 
не предпазва от гастроентерит, причинен от патогени, различни от ротавирус. Няма данни за приложението на Rotarix като профилактика след контакт. При никакви обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. Ваксината съдържа захароза като помощно вещество. Пациентите с редки наследствени заблявания като непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна 
малабсорбция или захаразо-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат тази ваксина. Проследимост: За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие – Rotarix може да се 
прилага едновременно с всяка от следните моновалентни или комбинирани ваксини [включително шествалентни ваксини (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (цялоклетъчна) (DTPw), ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна) (DTPa), ваксина срещу Haemophilus influenzae тип b (Hib), инактивирана ваксина срещу полиомиелит (IPV), 
ваксина срещу хепатит B (HBV), пневмококова конюгатна ваксина и менингококова серогрупа C конюгатна ваксина. Клиничните изпитвания са показали, че имунните отговори и профилите на безопасност на приложените ваксини не се повлияват. Едновременното приложение на Rotarix с перорална ваксина срещу полиомиелит (OPV) не повлиява имунния отговор към полио 
антигените. Въпреки че, едновременният прием на OPV може леко да намали имунния отговор към ротавирусната ваксина, в клинично изпитване при повече от 4 200 лица, които са приемали Rotarix едновременно с OPV е установено, че клиничната защита срещу тежък ротавирусен гастроентерит се запазва. Няма ограничения по отношение приема на храна и течности от децата 
преди или след ваксинацията. Фертилитет, бременност и кърмене Rotarix не е предназначена за приложение при възрастни. Няма данни за приложението на Rotarix по време на бременност и кърмене. Въз основа на данните от клиничните изпитвания, кърменето не намалява защитата срещу гастроентерит, причинен от ротавируси, която се осигурява от Rotarix. Поради това, 
кърменето може да продължи по време на прилагане на курса на ваксинация. Нежелани лекарствени реакции: Профилът на безопасност, се основава на данните от клиничните проучвания, проведени с лиофилизираната или с течната форма на Rotarix. Общо в четири клинични изпитвания, приблизително 3 800 дози от течната форма на Rotarix са приложени на приблизително 
1 900 кърмачета. В тези проучвания е установено, че профилът на безопасност на течната форма е сравним с този на лиофилизираната форма. В общо двадесет и три клинични изпитвания са приложени приблизително 106 000 дози Rotarix (лиофилизирана или течна форма) на приблизително 51 000 кърмачета. В три плацебо контролирани клинични изпитвания (Финландия, Индия 
и Бангладеш), Rotarix е прилаган самостоятелно (без да съвпада с приложението на рутинните педиатрични ваксини), като честотата и тежестта на очакваните събития (получени 8 дни след ваксинацията), диария, повръщане, загуба на апетит, повишена температура, раздразнителност и кашлица/хрема не се различават значително в групата, приемаща Rotarix, в сравнение с групата, 
приемаща плацебо. Не е наблюдавано повишение на честотата или тежестта на тези събития след прием на втората доза. В сборен анализ от седемнадесет плацебо контролирани клинични проучвания (Европа, Северна Америка, Латинска Америка, Азия, Африка), включително проучвания, при които Rotarix е прилаган едновременно с рутинните педиатрични ваксини, следните 
нежелани реакции (получени 31 дни след ваксинацията) се считат за възможно свързани с ваксинацията. Чести (≥1/100, <1/10) - диария, раздразнителност; Нечести (≥1/1 000, <1/100) - коремна болка, флатуленция, дерматит. Много редки (<1/10 000) - инвагинация, уртикария. С неизвестна честота* Хематохезия, ваксинални вируси при кърмачета с тежко комбинирано 
имунодефицитно нарушение (SCID), апнея при недоносени кърмачета (≤ 28 гестационна седмица) *Тъй като тези нежелани реакции са съобщени спонтанно, не е възможно да се изчисли достоверно тяхната честота. Инвагинация: Данни от обсервационни проучвания за безопасност, проведени в няколко страни, показват, че ваксините срещу ротавирус водят до повишен риск от 
инвагинация, в повечето случаи в рамките на 7 дни след ваксинацията. В тези страни са наблюдавани до 6 допълнителни случая на 100 000 кърмачета спрямо основна честота съответно 25 до 101 на 100 000 кърмачета (на възраст под 1 година) на година. Има ограничени данни за по-малко повишен риск след приложение на втората доза. Остава неясно дали ваксините срещу 
ротавирус повлияват на общата честота на инвагинация въз основа на по-дълги периоди на проследяване. Безопасност при преждевременно родени бебета В едно клинично проучване на 670 преждевременно родени бебета на гестационна възраст от 27 до 36 седмици e приложена лиофилизирана форма на Rotarix, а на 339 е приложено плацебо. Първата доза е приложена 
6 седмици след раждането. Сериозни нежелани събития са наблюдавани при 5,1% от получилите Rotarix, сравнени с 6,8% от получилите плацебо. При получилите Rotarix и плацебо са наблюдавани подобни проценти на други нежелани събития. Не са съобщавани случаи на инвагинация. Безопасност при бебета с инфекция с вируса на човешкия имунен дефицит (HIV) В 
едно клинично проучване, на 100 бебета с HIV инфекция са приложени лиофилизирана форма на Rotarix или плацебо. Профилът на безопасност е подобен при получилите Rotarix и плацебо. Предозиране: Съобщавани са няколко случая на предозиране. Като цяло, профилът на нежеланите събития, съобщавани в тези случаи е подобен на наблюдаваните след прилагането на 
препоръчителната доза Rotarix. Срок на годност: 3 години. Специални условия на съхранение Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява. Притежател на разрешението за употреба: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, Белгия. Локален представител на притежателя на разрешението за употреба: ГлаксоСмитКлайн ЕООД, бул. 
„Цариградско шосе” 115Г, ет. 9; тел.: +359 2 953 10 34. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София тeл.: +359 2 890 34 17 ; уебсайт: www.bda.bg Дата на последно одобрение на КХП от регулаторния орган към 
датата на издаване на материала: 13.02.2020  г. Актуална КХП можете да намерите на: https://gskpro.com/bg-bg/products/ Rotarix е запазена марка на ГлаксоСмитКлайн. Лекарствен продукт по лекарско предписание. Прилага се при деца от 6 до 24 седмици. Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана 
лекарствена реакция, предозиране или неправилна употреба, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Моля съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата.  За 
информация за медикаменти на ГлаксоСмитКлайн може да се свързвате с нас на горепосочените телефони. 

References: 1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy. Stockholm: ECDC; 2017. 2. Steele AD, et al. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12(9): 2406–12. 3. WHO. Wkly Epidemiol Rec. 2013; 88(5): 49–64. 4. GlaxoSmithKline. Rotarix Кратка характеристика на продукта. Февруари 2020 г. Налична на: https://gskpro.com/bg-bg/products/ 
5. Glass R, Parashar U. N Engl J Med. 2006; 354: 75–7. 6. Vesikari T, et al. Vaccine. 2004; 22: 2836–42. 7. EuroRotaNet: Rotavirus Strain Surveillance 2006-2017. Presented at Rotavirus Symposium, Minsk 2018. 8. Public Health England. National norovirus and rotavirus report. 09 May 2019. 9. Standaert B, et al. Infect Dis Ther. 2016; 5: 31–44. 10. Sabbe M, et al. Euro Surveill. 2016; 21(27): pii=30273. 
11. Luna-Casas G, et al. Hum Vaccin Immunother. Available from: https://doi.org/10.1080/21645515.2018. 1540827. 12. Krishnarajah G, et al. Vaccine. 2015; 33(3): 479–86. 13. Deen J, et al. Hum Vaccin Immunother. 2018; 14(2): 495–9. 14. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Scientific conclusions for rotavirus vaccine monovalent. 2017. EMEA/H/C/PSUSA/00002665/201607.

Бебетата могат да бъдат засегнати 
от ротавирус на съвсем ранен етап 
от живота, когато те са най-уязвими към 
дехидратация.1 Първата симптоматична 
инфекция е най-тежка.1,2 Ранната 
ваксинация може да увеличи до максимум 
въздействието на ваксините.2,3   

Въпреки широкото глобално разнообразие 
на циркулиращи ротавирусни щамове 
Rotarix може да помогне за защита срещу 
общо 9 ротавирусни серотипа, всички 
циркулиращи в световен мащаб.4,7* 

Ваксинацията в схема от 2 дози има потенциала да повиши 
завършването, спазването на ваксинационната схема и покритието.10–12

В държавите, които са въвели ваксиниране, 
намаляването на ротавирусните инфекции 
се е запазило с времето.8–10

Ваксинацията с Rotarix може да се завърши 
в 2 дози съвсем рано – на възраст 
10 седмици.4 Тя е получена от човешки 
ротавирусен щам, който е адаптиран към 
човешките черва и индуцира висок имунен 
отговор от първата доза.4-6  

*Комбинирани данни за ефикасност и ефективност.  

© 2020 GSK group of companies.  Уведомление до ИАЛ по чл.254а(2) от ЗЛПХМ № ИАЛ-28681/16.07.2020г. Номер PM-BG-ROT-ADVT-200001 Дата на издаване:  Юли 2020г.

Вашият избор за ранна и широка защита с 2 дози.4
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Скъпи приятели  
  и съмишленици,

Изминаха шест месеца от деня в който един све-
товно известен днес „престъпник“ се измъкна тихо от 
родното си гнездо и пое по широкия бял свят, сеейки 
по пътя си нещастие, болка и смърт. Към днешна дата 
(10.07.2020) броят на заразените достигна 15 милиона, 
а броят на жертвите – 600 000. Научихме много за на-
шия враг, но още много не знаем. От наученото възник-

наха нови въпроси, но той непрекъснато се променя и като фокусник изважда ново 
зайче от шапката си.

Ние научихме структурата на вируса, проследяваме промените в него и как се 
адаптира към организма ни, започнахме да разбираме как прониква в нас, как се ре-
плицира, проумяваме каква е патофизиологията, откриваме по трудния начин кои ле-
карства са ефективни и кои не, какви терапевтични процедури са приложими и кои са 
недопустими. Открихме, че първоначалните ни заключения и предположения, основа-
ни на вековния ни опит с други инфекциозни заболявания, са невалидни. Този вирус 
не се оказа обикновен грип, а съвсем друга порода.

Къде сгрешихме? Първо, болестта, независимо от клиничните и лабораторни 
данни, не е пневмония, а химичен пневмонит с генерализиран васкулит. Следователно 
първоначалните препоръки за лечение не са били коректни. Второ, предположението, 
че причинителят ще намали репродуктивното си число с настъпването на летния сезон 
не се оправда – пандемията се ускорява, макар за това да има и други причини. Трето, 
очакванията за създаване на битов (стаден) имунитет се изпаряват с всеки изминат 
ден – както първите си братовчеди, причинителите на ТОРС (2002 г.) и БИРС (2012 г.) 
– той не създава траен имунитет. Протективните нива на антитела бързо намаляват 
три – четири месеца след преболедуване. Четвърто, наличието на нетраен имунитет 
след преболедуване подкопава надеждите за създаване на ефективна ваксина. Пето, 
възможността за повторно и т.н. заразяване на преболедувалите, съчетано със значи-
телни хронични увреди в тъканите и органите им вероятно ще наложи включването на 
нова група рискови пациенти – преболедували лица. Като контрапункт на споменатото 
е възможно образуваните антитела да не са протективни, а да са антитела-свидетели, 
както при HIV. Остава надеждата да има други ангажирани ефекторни клетки от имун-
ната система, които да предпазват от повторно заболяване. Шесто, при изчерпване 
на възможностите засега за ефективно лечение и профилактика единственото перс-
пективно средство за ограничаване на разпространението му в обществото остават 
социалното дистанциране, носенето на индивидуални предпазни средства (маски) и 
миенето на ръцете. Седмо, ако народът едва издържа два-три месеца на ограничи-
телни мероприятия, които дори не бяха достатъчно строги и взискателни, как може 
той да изисква лицата от първа линия – медицински персонал в болници и РЗИ – да 
продължава да работи при максимални мерки за защита, които ограничават обема и 
ефективността на движенията и подлагат организма на физически (топлинен) стрес 
и високо психическо натоварване без почивка и без смяна. Може би това няма да 
продължи дълго, признаците вече са налице. В един момент проследяването на кон-
тактните и изолираните по възприетия начин ще бъде прекратено поради липса на 
персонал. И възниква въпросът къде е приложението за мобилни телефони, което да 
позволи дистанционно проследяване на контактните лица – приложения, които вече 
са достъпни и се използват в редица страни – Германия, Ирландия – и което беше 
обещано от наши технологични компании. Отговорът се носи в тишината. Обещанията 
летят към залеза.
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И докато всички погледи бяха съсредоточени и вниманието ни фиксирано в този 
проблем, другите инфекциозни заболявания не спят. Те са сред нас. Не са се спирали 
и няма да спрат, само защото ние се занимаваме с нещо друго. Те са навсякъде. Зад 
ъгъла. В глазурата на сладоледа, в кафенцето ни в неизмитата чаша, в пикантната 
луканка от диво прасе, в комара, ухапал ни на  плажа, в зелената морава на горската 
поляна.

В новия брой на любимото списание Ви предлагаме богато разнообразие от съ-
общения и обзори, касаещи всичко друго, но не и звездата на деня – COVID-19. Мал-
ко малария, малко антибиотична резистентност, малко СПИН, малко Лаймска болест, 
малко кокаин за бягство от реалността. Новият ни брой не е стерилен офис на банкер, 
готов да изсмуче последните спестявания на народа, а като разноцветен шал – малко 
червено, малко синьо, малко тюркоазено, поръсени със златен прах. Ярък и крещящ, 
разнасящ дъха на Ориента.

Приятно четене и успешна работа.

Полк. Доц. Андрей Галев, д.м.
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ОСОБЕНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА НА ЛАЙМ-
СКАТА БОРЕЛИОЗА

Попов Г.,1 А. Гоцева2

1 Катедра по Инфекциозни болести, Военномедицинска академия - София          
2 Лаборатория Вирусология, Военномедицинска академия - София

Резюме: Лаймската болест (ЛБ) е най-разпространеното кърлежово преносимо 
инфекциозно заболяване в Европа и Северна Америка. Диагнозата на Лаймската боре-
лиоза е комплексна и се основава на клиничните прояви и епидемиолочни данни за ухап-
ване от кърлеж или пребиваване в ендемични за заболяването области.

Лабораторната диагностика на ЛБ остава проблемна, което произтича от хе-
терогенността на причинителя, многообразния клиничен спектър на проявление на 
заболяването, особеностите на имунния отговор на организма и диагностичните въз-
можности на различните методи.

Ключови думи: лаймска борелиоза, ELISA, имуноблот, PCR

Адрес за кореспонденция: popovg@abv.bg

FEATURES IN THE DIAGNOSTICS OF LYME BORRELIOSIS

Popov G.,1 A. Gotseva2

1 Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy - Sofi a                                                                
2 Laboratory of Virology, Military Medical Academy - Sofi a

Summary: Lyme disease (LD) is the most widespread thick-borne infectious disease in Europe and 
North America. The diagnosis of Lyme borreliosis is complex and is based on clinical manifestations and epi-
demiological data for tick bites or residence in endemic areas.

Laboratory diagnostics of LB remains problematic, which results from the heterogeneity of the agent, the 
multifaceted clinical spectrum of the manifestation of the disease, the peculiarities of the immune response of 
the organism and the diagnostic capabilities of the various methods.

Key words: Lyme borreliosis, ELISA, immunoblot, PCR

Address for corerespondence: popovg@abv.bg

Въведение: Лаймската борелиоза (ЛБ) е 
мултисистемно инфекциозно заболяване, което 
се причинява от бактерии, принадлежащи към 
род Borrelia. Епидемиологията на зболяването 
е тясно свързана с географското разпростране-
ние и жизнения цикъл на основния резервоар и 
преносител - кърлежите от род Ixodes. В клинич-
ната презентация на ЛБ най- често е засягането 
на кожата, нервната система и ставите. Ефикас-
ността на етиологичната (антибиотична) терапия 
намалява с прогресирането на болестта, поради 
което своевременното поставяне на диагнозата е 
от съществено значение за прогнозата и успеха 
от лечението. Лабораторната диагностика на ЛБ 
остава проблемна, което произтича от хетероген-
ността на причинителя, многообразния клиничен 
спектър на проявление на заболяването, особе-
ностите на имунния отговор на организма и ди-

агностичните възможности (предимства и ограни-
чения) на различните методи - директни и инди-
ректни. B. burgdorferi е способна продължително 
време да персистира в тъканите, интра- или екс-
трацелуларно, което я прави трудно досегаема за 
имунната система [1].

I. Директни методи
Лабораторните тестове за директно от-

криване на Borrelia burgdorferi имат ниска чувст-
вителност. Доказването на борелиите с микро-
скопски, хистологични, молекулярно- генетични и 
културелни методи е затруднено от малкия брой 
спирохети в повечето клинични проби, особено 
в телесните течности. Липсата на чувствителни, 
сравнително лесни, бързи и директни методи за 
установяване наличието на B. burgdorferi е едно 
от основните предизвикателства в лабораторната 
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диагностика на ЛБ [18]. 

▪ Директна микроскопия
B. burgdorferi може да се визуализира в тъ-

канни проби след оцветяване чрез сребърно им-
прегниране или с акридиноранж, както и посред-
ством имунофлуоресцентни техники. Борелиите 
се наблюдават като светли, подвижни и спирално 
извити обекти на тъмен фон.

▪ Културелна диагностика
Способността за изолиране и култивиране 

на B. burgdorferi е от значение, поради факта, че 
културелната диагностика остава ꞌꞌзлатенꞌꞌ стан-
дарт за потвърждаване на диагнозата [5]. Култу-
рите от борелия са най-доброто доказателство 
за активна инфекция, но те са със слаба чувстви-
телност и изискват специализирани лаборатории. 
Изолирането на причинителя от кожна биопсия 
на еритема мигранс е с чувствителност от 40 до 
60% [16,21] и по-малко от 1% при Лайм артрита 
[24]. Най-подходящо е взимането на биопсичен 
материал от ръба на кожната лезия. Съществе-
но предимство на този метод е, че при наличие 
на атипични кожни лезии спомага за ранното по-
ставяне на диагнозата, преди позитивирането 
на серологичните тестове. Като недостатъци на 
метода се посочват, че е бавен, трудоемък и не 
винаги успешен, изисква  наличието на специал-
ни хранителни среди и условия, което произтича 
от специфичните културелни особености на при-
чинителя. Необходимо е също осигуряването на 
максимално бързо инокулиране на взетия мате-
риал в подходящи хранителни среди. Като такава 
среда се посочва BSK-II (Barbour- Stoenner- Kelly), 
съдържаща като основа богатата на аминокисе-
лини, витамини и микроелементи среда за тъкан-
ни култури CMRL 1066 и добавки от N- ацетил-
глюкозамин, пируват, дрождев екстракт и заешки 
серум. B. burgdorferi е изключително взискателен 
микроорганизъм, който расте бавно при микроае-
рофилни или анаеробни условия [4]. 

▪ PCR (Polymerase chain reaction)
Въвеждането на PCR е важна стъпка в раз-

ширяването на диагностичните възможности по 
отношение на B. burgdorferi. Това е от особено 
значение в ранната фаза на заболяването, когато 
поради забавения имунен отговор серологичните 
тестове често са негативни. PCR е с висока спе-
цифичност и с възможности за определяне вида 
на борелията или доказване на смесени инфек-
ции между различните видове борелии. Разра-
ботени и внедрени са различни PCR анализи за 
доказване генома (BbDNA)  на основните видове 
борелии, причиняващи ЛБ [10]. Принципът на ме-
тода се състои в амплифициране на борелийна 
ДНК. Изследванията показват предимствата на 
PCR методите при диагностика на ранната фаза 
на болестта, преди образуването на специфични-
те антитела. Предвид недостатъчния брой боре-
лии в клинични проби, молекулярните методи за 
диагностика (PCR) се отличават с приблизително 

60-80% чувствителност при кожна биопсия, дока-
то при анализ на синовиална течност чувствител-
ността варира от 46-88%. Положителният резул-
тат от PCR, както и при другите тестове, трябва 
да се интерпретира в контекста на клиничната 
презентация на заболяването. B. burgdorferi може 
да се докаже чрез PCR в кожни биопсии, урина, 
кръв, ликвор и синовиална течност. Кръвта е не-
благоприятна среда за борелиите и доказването 
им там е по-трудно и сравнително рядко. Процен-
тът на установяване на спирохетите в урината е 
сравним с този при изследване на кръв (6,8% в 
урина; 7,4% в кръв). При болни с невроборелиоза, 
специфична борелийна ДНК се доказва в ликвор, 
серум и урина. Методът е недостатъчно ефекти-
вен, тъй като положителният PCR не е задължи-
телно да означава, че инфекцията е активна [14]. 
Чувствителността на PCR в проби от цереброс-
пинална течност на пациенти с ранна невроборе-
лиоза е ниска (10–30%) [19]. С PCR се доказва 
етиологичният агент преди позитивирането на 
серологичните тестове и появата на специфични 
IgM антитела. След 20-30 ден от началото на за-
боляването, когато се образуват сигнификантни 
количества антитела, диагностичната стойност 
на PCR отстъпва пред възможностите на сероло-
гичните тестове. Възможно е и получаването на 
фалшиво- положителни и фалшиво- отрицателни 
резултати.Независимо от кожната локализация 
на инфекцията при еритема мигранс, доказването 
на борелиите в кръвта на болния говори за ранна 
хематогенна дисеминация. 

В заключение, доказването на борелиите 
културелно или посредством PCR трябва да бъде 
ограничено до конкретни показания [23].

II. Индиректни методи
Индиректните методи са отражение на имун-

ния отговор на организма срещу B. burgdorferi.

▪ Серологични методи на изследване 
Рутинната лабораторна диагностика на ЛБ 

е серологична и се базира главно на използване-
то на широко достъпните в лабораторната прак-
тика серологични методи на изследване (ELISA, 
ELFA, CLIA, IFA). Повечето серологични тестове 
от първо поколение използват цялоклетъчни ли-
зати от В. burgdorferi, като антигени за улавяне 
на anti В. burgdorferi антитела с формати като ен-
зимно свързан имуносорбентен анализ (ELISA) 
и индиректен имунофлуоресцентен анализ (IFA) 
[13]. С цел оптимизиране на диагностиката са 
разработени ELISA тестове от втора (специфич-
ни протеини) и трета генерация (специфични 
пептиди). Серологични тестове от трето поколе-
ние, използват чувствителни синтетични пептиди 
и техники на базата на рекомбинантни протеини 
[17].  Използването на имунодоминиращи антиге-
ни Borrelia, VIsE за IgG анализ, OspC и VlsE за 
анализ на IgM, подобриха диагностичната чувст-
вителност във всички стадии на ЛБ. Основен 
напредък в диагностиката на заболяването е от-
криването на VlsE и неговия С6 пептид. Добавя-
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нето на VlsE (Vmp-like sequence) към тестовете от 
първа и втора генерация подобри тяхната ефек-
тивност [6]. Установено е, че при болните с ранна 
ЛБ, VlsE дори и самостоятелно може да постигне 
отлична чувствителност. Както в ранната, така и в 
късната фаза, VlsE осигурява най-висока чувстви-
телност на теста. VlsE е повърхностен липопроте-
ин, който претърпява антигенни вариации в хода 
на инфекцията с B. burgdorferi. Силно изразената 
антигенна вариабилност на VlsE е в основата на 
избягването на имунния отговор и оцеляването на 
борелиите в заразения организъм. VlsE съдържа 
запазващи се участъци (които служат in vivo като 
трансмембранни домени), вариабилни и нева-
риабилни участъци (експресирани извън бакте-
риалната мембрана). В рамките на вариабилния 
домен са пръснати шест невариаблини участъка 
(IR6, invariable region 6), които са непроменливи 
за различни щамове и генотипове на B. burgdorferi 
sensu lato комплекса. IR6, който се намира в про-
менливата част на VlsE е силно имуногенен [15]. 
Рекомбинантният VlsE  е най-подходящ маркер за 
лабораторна диагностика, както за ранния, така 
и за късния имунен отговор при ЛБ, като показва 
висока диагностична чувствителност и специфич-
ност. Имунен отговор срещу VlsE се открива във 
всички стадии на ЛБ и особено в ранните етапи. 
Реактивността срещу VlsE дори и в ранния ста-
дий е предимно IgG и в по-нисък процент IgM. По-
тастоящем се използват ново поколение ELISA и 
CLIA тестове с рекомбинантни протеини. C6 Lyme 
ELISA тест е с ниска кръстосана реактивност. Въ-
веден е през 2002 г. в САЩ (одобрен от FDA) и 
през 2006 г. в Европа. Диагностичната специфич-
ност на C6 ELISA е оценена на 61% в едно проуч-
ване [22]. С6 - пептид от 25 аминокиселини от IR6 
на VlsE, приложен като антиген в ELISA показва 
най-добрия до момента баланс между специфич-
ност и чувствителност. С6 участъка от белтъчната 
верига на VlsE антигените е силно консервативен. 
С6 пептидните тестове са подходящи за рутинна-
та диагностика и могат да се използват с една-
къв успех за доказване на ЛБ в Европа и Северна 
Америка, тъй като IR6 съдържа имунодоминан-
тен участък, който присъства и при трите основ-
ни вида борелии, причиняващи ЛБ (B. burgdorferi 
sensu stricto, B. garinii и B. afzelii). В лабораторна-
та практика са налични напълно автоматизирани 
тестове за количествено определяне на специ-
фични anti-Borrelia IgM и IgG антитела в серум и 
ликвор, базирани на CLIA технология.

Серологичните методи на изследване са 
най-полезни при пациенти с клинични наход-
ки [18]. Настоящите анализи не правят разлика 
между активна и неактивна инфекция, като па-
циентите могат да останат серопозитивни в про-
дължение на години, включително с IgM отговор, 
дори след адекватно антибиотично лечение [12]. 
По-голямата част от тестове за ЛБ, се основават 
на откриването на специфични IgM/IgG антитела 
срещу B. burgdorferi в серума. Трябва да се има 
предвид, че са различни щамовете Borrelia в САЩ 
(B. burgdorferi senso stricto) и Европа (B. garinii, 

B. afzelii, B burgdorferi senso stricto), но тестове-
те са предназначени да откриват всички видове 
Borrelia, които причиняват заболяването. Резулта-
тите от серологичните изследвания следва да бъ-
дат интерпретирани много внимателно, изхождай-
ки от характерната динамика на антителния отго-
вор и клиничната симптоматика. Отрицателният 
серологичен резултат не отхвърля категорично 
диагнозата. Специфични антитела според раз-
личните автори се откриват в 40-60% от болните, 
което зависи предимно от времето, изминало от 
началото на инфекцията, както и от дисеминира-
нето й. Хуморалният имунен отговор срещу бо-
релията се характеризира със забавено антитя-
лообразуване и продължително персистиране на 
антителата. Скоро след инфектирането започва 
синтез на специфични IgM антитела, които дости-
гат максимум между 3-6 седмица от началото на 
заболяването и в повечето случаи постепенно из-
чезват. Впоследствие имунния отговор преминава 
в образуване на IgG антитела . В ранната фаза се 
откриват  IgM антитела срещу OspC и флагели-
на (Fla, 41 kD) и IgG срещу VlsE. В напредналата 
фаза (ранна дисеминирана и късна) се доказват 
антитела срещу широк спектър антигени – VlsE, 
Fla, OspA, DbpA и други. Наличието на позитивен 
резултат за IgM антитела сочи инфекция в ранен 
клиничен стадий. Според някои автори нивата на 
IgM антилата са определящи за активността на 
процеса. Наличието на IgM (+) и IgG (+) антитела 
е показател за остра инфекция. Изолиран поло-
жителен резултат за IgG може да е указание за 
активна или преминала инфекция с персисти-
ращи (анамнестични) антитела. Титърът на IgG 
антителата е нисък през първите седмици на за-
боляването, постепенно се повишава и достига 
максимум месеци след дебюта, като може да се 
запази години след ремисията. В трети стадий на 
ЛБ като правило болните са серологично позитив-
ни с висок титър на IgG антителата. Отрицател-
ният серологичен тест в ранната фаза не изключ-
ва инфекция, а повишеният титър на антителата 
след адекватен терапевтичен курс не потвържда-
ва присъствието на борелията в организма, както 
и не е показател за неправилно проведено лече-
ние. В началната фаза на инфекцията, поради 
забавения имунен отговор, серологичните тесто-
ве често могат да бъдат негативни (фалшиво от-
рицателни). Препоръчва се кръв за серологично 
изследване да се взема най-рано след 20-25- ия 
ден. Ранното прилагане на антибиотична терапия 
може да потисне антитялообразуването и да за-
бави превръщането на IgM отговора в IgG. Въз-
можно е получаване на фалшиво положителни 
резултати, поради кръстосана реактивност с дру-
ги антитела в серума при съпътстващи автоимун-
ни заболявания, сифилис и някои вирусни инфек-
ции (например EBV`и Lues). Ето защо положите-
лен резултат от скринингов тест трябва да бъде 
потвърден с втори тест – имуноблот (Western 
Blot, Line blot). Имуноблот методите обаче не са 
стандартизирани по отношение на използваните 
антигени, методика и интерпретация. Това е ос-
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новната причина за получаване на вътре- и меж-
дулабораторни различия в резултатите. Сред 
факторите допринасящи затова са: използването 
на различни щамове борелия, наличието на ня-
колко метода за получаване на антиген и за аб-
сорбиране на кръстосанореагиращите антитела, 
както и за протокола за изпълнение на работната 
процедура и определянето на позитивните проби. 
Специфичните антитела могат да персистират 
продължително време след успешно проведено 
лечение [24]. Предвид тази особеност задържане-
то на позитивен резултат не е абсолютно показа-
ние за повторни антибиотични курсове, при липса 
на клинични белези за активна инфекция. 

Препоръките на повечето гайдлайни относ-
но диагностиката на ЛБ включват прилагането 
на двустъпков подход (Фиг.1) [7]. Много лабора-
тории се придържат към двустъпковия прото-
кол, при който серумите, които са положителни 
в скрининговия тест, се подлагат на имуноблот 
(IB) анализ за потвърждаване на първоначалния 
резултат [23]. Първата стъпка от диагностични-
ят алгоритъм при ЛБ включва използването на 
скринингов тест - ензимен имуноанализ (EIA), хе-
милуминесцентен имунен анализ (CLIA) или ин-
директен имунофлуоресцентен анализ (IFA). Ако 
полученият резултат от теста е отрицателен, не 
се препоръчва допълнително изследване. Нали-
чието на неопределен или положителен резултат 
от скринингов тест, налага потвърждаването му 
с помощта на имуноблот (Western blot, line blot),  
като втора стъпка [18,24].

Фиг. 1 Двустъпков подход в лабора-
торната диагностика на ЛБ

Имуноблот методът отразява имунния отго-
вор срещу отделните антигени на B. burgdorferi. 
Ранният  IgM и IgG отговор е насочен срещу OspC 
(21 kDa), VlsE (35 kDa) и флагелина с двете му 
субединици – FlaA (35 kDa) и FlaВ (41 kDa). Във 
втория стадий IgG антителата са насочени срещу 
антигените р39 (BmpA) и р58. В трети стадий се 
откриват IgG антитела срещу широк спектър анти-
гени на B. burgdorferi. Антитела срещу липиди от 
Borrelia (Ва, Вb) и р83 често се откриват в късната 
фаза от инфекцията. Прилагането на потвърди-
телни методи се препоръчва и при клинично не-
ясни случаи, особено при наличие на насочваща 
епидемиологична анамнеза (кърлежова експози-
ция). Чувствителността на метода Western blot 
при откриване на антителата от клас IgM и IgG е 
различна в зависимост от клиничния стадий на 
заболяването (табл.1).

Клиничен 
стадий Чувствителност Антитела

I 20-50 % Преобладава IgM

II 70-90 % Налични са и два-
та класа Ig M/Ig G

III 90-100 % Често само IgG

Табл. 1 Чувствителност на Western 
blot при откриване на IgM и IgG антителата 
според клиничния стадий на заболяването

 
Имyнoблoтът e лaбopaтopeн тecт, ĸoйтo 

открива антитела ĸъм cпeцифични В. burgdorferi 
пpoтeини и се визуализира с образуване на ха-
рактерен банд (‚‘лeнта‘‘). Резултатите от различ-
ните имуноблот методи се интерпретират като 
положителни въз основа на наличието на опре-
делени бандове. В началото на инфекцията B. 
burgdorferi експресира основно OspC и затова ан-
тителата в ранния стадий на заболяването са на-
сочени срещу OspC антигена. OspC е отговорен 
за инфекциозността на борелиите и показва мно-
го голями антигенни различия между отделните 
щамове B. burgdorferi. Най- изразена е антигенна-
та хетерогенност на OspC на B. garinii. Не всички 
щамове имат OspC антиген. Генът за OspC обаче 
присъства в генома винаги,  дори и при липса на 
експресия на повърхностен протеин С [4]. В след-
ващите стадий борелията експресира продължи-
телно главно OspА. Πpoyчвaниятa пoĸaзвaт, чe 
пpи имyнoблoтa,   ІgМ e cпeцифичeн пpи 94-96% oт 
пaциeнтите c ĸлинични cимптoми нa раннна Лaй-
мcĸa борелиоза. Серологичната диагностика на 
Лайм артрита се базира главно на IgG антителата 
[2]. При съмнение за невроборелиоза се изслед-
ват едновременно серумна и ликворна проба, 
като се търси специфична интратекална антител-
на продукция. За разлика от серума, в ликвора 
антителата са в много по-ниски титри и същевре-
менно с много по-ограничена възможност за кръс-
тосана реактивност, поради което позитивният ре-
зултат е по-показателен. Едновременният анализ 
на серум и цереброспинална течност се използва 
за демонстриране на селективно производство на 
anti В. burgdorferi антитела в ликвора. Измерване-
то на концентрацията на антитела само в ликвора 
може да бъде подвеждащо, тъй като позитивния  
резултат се дължи на пасивен трансфер на анти-
тела от серума. Доказателство за производство-
то на интратекални антитела се счита за златен 
стандарт за диагностициране на лаймската нев-
роборелиоза в Европа, откъдето произлиза ог-
ромното мнозинство от изследванията и където B. 
garinii е видът, който най-често се свързва с нев-
рологично засягане. Като цяло, чувствителността 
към производството на интратекални антитела 
при лаймска невроборелиоза е около 50% [8,20]. 
Установяването на интратекален синтез се из-
вършва с изчисляване  на IgG антителния индекс, 
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като се използва формулата на Райбер. Опреде-
лянето на интратекалните антитела, дефинирани 
като отношение  на титрите на ликворни/серумни 
антитела > 1 е надежден лабораторен показател, 
подкрепящ диагнозата Лаймска невроборелиоза. 
Откриването на плеоцитоза, дисфункция на кръв-
но-ликворната бариера, интратекален синтез на 
специфични антитела срещу Borrelia burgdorferi в 
ликвора са най-важните показатели за окончател-
ната диагноза [9]. 

Понастоящем CDC не препоръчва използ-
ването на клетъчни анализи като тест за тран-
сформация на лимфоцити (напр. LTT или Elispot). 
Причините за това са: малкото добавена стой-
ност в сравнение със серологията, освен това 
научните изследвания до момента показват раз-
лични резултати, но не дават достатъчно доказа-
телства. Положителните резултати при този вид 
тестове може да се дължат на други основни за-
болявания или състояния, а не само на Borrelia. 
Активирането на лимфоцитите, произведени от 
пациенти, се измерва след инкубация с антигени 
Borrelia. Положителен резултат от LTT тест указ-
ва моментното излагане на имунната система на 
даден патоген и чрез това на активна инфекция. 
След антибиотично лечение резултатът от LTT 
теста става отрицателен и служи за мониторинг 
на ефикасността от терапията. 

Новост в диагностиката на ЛБ е Мultiplex 
phosphorescence immunoassay, при който става 
едновременно отриване на антитела към различни 
борелийни антигени -  C6, OspC и VlsE. Провежда 
се реакция в няколко стъпки, подобна на ELISA, 
а резултатите се отчитат като интензитет на фо-
тоелектрични импулси, генерирани от точките на 
дъното на плаката. Интерес представлява т. нар. 
изотермална детекция на recombinase polymerase 
amplifi cation with lateral fl ow (LF-RPA). Характери-
зира се с висока чувствителност и специфичност, 
съизмерими с тези при nested-PCR и  real-time 
qPCR. Друг нов метод е Immuno-PCR (iPCR), от-
криващ антитела срещу B. burgdorferi в серум, ком-
бинирщ чувствителността на PCR и ELISA. 

Заключение: Диагнозата на Лаймската бо-
релиоза е комплексна и се основава на клинични-
те прояви и анамнестични данни за ухапване от 
кърлеж или пребиваване в ендемични за заболя-
ването области. Лабораторните изследвания мо-
гат да осигурят потвърждаване на диагнозата, но 
е небходимо да бъдат интерпретирани с особе-
но внимание при хора с подлежащи автоимунни 
заболявания, както и при липса на положителна 
клинична корелация или епидемиологичен риск. 
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ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ТРИХИНЕЛОЗНАТА 
ОПАРАЗИТЕНОСТ СРЕД ДИВИТЕ ПРАСЕТА В 
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ, ЗА ПЕРИОД ОТ 
01.01.2018Г. ДО 01.01.2019 Г.
Галев А.1, А. Боцев1, Р. Правова1, Д. Иванова Д.2, Е. Боцев3

1  НПЦВЕХ – ВМА, София; 2 БАБХ – Благоевград, 3 БАБХ – Г. Делчев,

Резюме: Трихинелозата е спорадично срещаща се в България зооантропоноза, 
като човек става неин междинен гостоприемник при консумация на недостатъчно тер-
мично обработено заразено месо и местни продукти.

Целта на проучването е определяне опаразитеността с трихинелоза сред диви-
те прасета в Благоевградска област за период от 01.01.2018г. до 01.01.2019г., с оглед 
социалната и медицинска значимост на заболяването. Изледвани бяха проби от 2764 
отстреляни прасета, от които 36 са положителни (1,3 % опаразитеност). Доказана е 
Trihinella britovi в 80% от пробите и 20% - Trihinella spiralis. За изследванията са използ-
вани трихинелоскопски и ензимен метод. 

Резултатите показват, че в Благоевградска област опаразитеността с трихи-
нелоза сред дивите прасета е относително висока. Ваксини срещу паразитозата към 
днешна дата не са разработени. Този факт налага противоепидемичните мерки да 
бъдат насочени към първото и второто звено на епидемичния процес – източникът и 
механизмите за предаване, което определя и методите за борба.

Ключови думи: Trihinella britovi, Trihinella spiralis, трихинелоза, опаразитеност, диви прасета.

Адрес за кореспонденция: alex_vet@abv.bg

Въведение: Трихинелозата е остро или 
хронично протичащо заболяване, което се причи-
нява от нематодни ларви - род Trichinella – пре-
димно Trichinella Spirallis и Trichinella Britovi. Зася-

SCIENTIFIC RESEARCH ON THE OPERATION OF TRICHINELOSIS THROUGH WILD PIGS IN THE 
BLAGOEVGRAD REGION, FOR THE PERIOD OF 01.01.2018. TO 01.01.2019

Galev A.1, A. Bocev1, R. Pravova 1, D. Ivanova2, E. Bocev3 

1SCMEH-MMA, Sofi a; 2BASF-Blagoevgrad, 3BASF-Gotse Delchev,

Summary:  Trichinellosis is sporadically occurring in Bulgaria zooantroponosis. Меn becomes its inter-
mediate host when consuming insuffi ciently heat treated infected meat and local products.

The aim of the study was to determine the infestation of Trichinella among wild pigs in the Blagoevgrad 
region for a period from 01.01.2018. until 01.01.2019, in view of the social and medical signifi cance of the 
disease. Samples of 2764 pigs were tested, of which 36 were positive (1.3% infestation). Trihinella britovi has 
been demonstrated in 80% of the samples and 20% in Trihinella spiralis. The trichinelloscopic and enzyme 
method was used for the studies.

The results show that in Blagoevgrad the Trichinellosis infestation among wild pigs is relatively high. 
Vaccines against this parasitosis have not been developed yet. This fact requires the anti-epidemic measures 
to be directed at the fi rst and second units of the epidemic process - the source and transmission mechanisms, 
which determine the methods of fi ghting.

Key words: Trihinella britovi, Trihinella spiralis, Trichinellosis, infestation, wild pigs

Address for correspondence: alex_vet@abv.bg

гат се човекът и някои бозайници, което определя 
зооантропонозния характер на паразитозата. За-
разяването се развива следствие консумация на 
сурово или недостатъчно термично обработено 
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месо и/или местни продукти, които най-често са 
от диви животни [1, 3].

Целта на проучването е да се определи опа-
разитеността от трихинелоза сред дивите прасета 
в Благоевградска област за период от 01.01.2018г. 
до 01.01.2019г., с оглед определяне социалната и 
медицинската значимост на заболяването.

Материали и методи: Изследвани са 2764 
броя проби от диафрагма (приблизително по 10 
гр.), като тя трябва да включва крачетата на ор-
гана към сухожилната област. Методите за диаг-
ностика, които са използвани са: трихинелоскопи-
ране, който е бърз и евтин метод, но все по-рядко 
прилагащ се, поради ниската му чуствителност и 
референтният или ензимен метод - ензимно сми-
лане с изкуствен  стомашен сок, при използване 
на  магнитна бъркалка, който е високо чуствите-
лен за доказване на трихинелоза.

 Резултати и дискусия: От изследваните 
2764 броя проби - 36 са положителни и 2728 от-
рицателни. Средната опаразитеност се изчислява 
на 1,3%. При 80% от положителните проби изоли-
раният причинител е Trihinella britovi, а при оста-
налите 20% - Trihinella spiralis.

 Към момента цената на изследването за 
трихинелоза е на стойност 12 лева, като се включ-
ва само проба от диафрагмата на животното. За 
разлика от това ако се дадат проби за изследване 
и за африканска и класическа  чума по свинете, 
то цената заедно с материал за изследване за 
трихинелоза е на стойност 0.50 лева. При изслед-
ване и за трите заболявания, освен материал от 
диафрагма за трихинелоза се изследват още и 
проба от слезката и кръвта на животното. Промя-
ната в цената е въведена от 2018г. и цели стиму-
лиране на изследването и за други инфекциозни 
причинители с оглед установяване на разпрос-
транението им и предприемане на своевременни 
мерки, в случай на риск [2].

 В случай на позитивиране на резултатите 
опаразитено месо и месни продукти се смятат за 
негодни за консумация, поради което трябва да 
бъдат предавани в екарисажи за унищожаване. 
Транспортът до екарисаж се осигурява от Българ-
ската агенция по безопасност на храните – БАБХ. 
След приемане на месото от екарисажа се изда-
ват бележки, които са съответно за ловеца, за 

превозващия месото и за БАБХ. По този начин се 
удостоверява, че месото е предадено [2, 3].

 Съгласно Указание на Министерство на 
земеделието храните и горите - МЗХГ за изграж-
дане на ями, от 16.08.2018 г., ловните дружинки 
трябва да изграждат септична яма, в която се из-
хвърлят отпадните животински продукти. По–къс-
но указанието е отменено по незаконосъобраз-
ност, но към днешна дата септичните ями продъл-
жават да се използват. Тъй като ловните билети се 
издават от Министерство на земеделието храните 
и горите следва контролът на ловните дружинки 
да бъде извършван именно от министерството [4].

Важно значение има изпращането на проби 
за изследване на трихинелоза в оторизирани за 
целта лаборатории. Резултатите от използващият 
се по-стар компресионен метод не са с достатъчна 
достоверност. Месото не трябва да се консумира 
преди излизане на отрицателен лабораторен ре-
зултат. Температурната обработка е най-сигурният 
метод за обезвреждане на трихинелите, като осоля-
ването, опушването, сушенето и готвенето в микро-
вълнова печка не унищожава паразитите [1, 2, 3].

Преди консумация на месо от домашни и 
диви свине, мечки, язовци, коне, магарета и други 
животни - възможни трихинелоносители, то тряб-
ва да се обработва термично, докато температу-
рата във вътрешността му достигне 80 °С и се за-
държа на това ниво най-малко 15 минути [1].

Изводи:
1. Резултатите от извършеното проучване 

показват, че трихинелозата е широко разпростра-
нена сред дивите свине в Благоевградска област. 

2. Голям риск съществува и при преминава-
не на дивите свине от един граничен район в друг.

3. Налице е риск за формиране на епиде-
мични взривове сред хората, поради бракониер-
ското отстрелване на диви свине, което определя 
социалната и медицинската значимост на заболя-
ването.

Заключение: Ваксини срещу трихинелоза-
та към днешна дата не са разработени. Този факт 
налага противоепидемичните мерки да се насо-
чат към първото и второто звено на епидемичния 
процес – източникът и механизмите на предава-
не, което определя и методите за борба с пара-
зитозата.
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4. 4. Указания за изграждане на ями на отпадни живо-
тински продукти в ловно-стопанските райони на лов-
ните дружинки от 16.08.2018г. - Министерство на зе-
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ТРИ СЛУЧАЯ С FALCIPARUM MALARIA ПРЕЗ 
2016-2017 Г. НА ЛИЦА ПРЕБИВАВАЛИ В УГАН-
ДА – ИЗТОЧНА ЦЕНТРАЛНА АФРИКА
Галев А.1, Й. Димова1, П. Чобанова1, Г. Попов2, Р. Правова1

1 - НПЦВЕХ-ВМА-София; 2 - Катедра „Инфекциозни болести” - ВМА

Резюме: Falciparum malaria е повсеместно разпространена в Източна Централна 
Африка и епидемиологичният сезон е целогодишен с висок риск от заразяване.

Представяме три клинични случая с доказана морфодиагностично и имунодиагно-
стично Falciparum malaria с различна интензивност на паразитемията. Тримата забо-
лели са пребивавали в Уганда, където са заразени с малария.

Заболелите лица бяха хоспитализирани в КИБ–ВМА (Катедра по инфекциозни 
болести – Военномедицинска академия). Проведено е етиологично, симптоматично и 
патогенетично лечение с добър клиничен ефект. Пациентите бяха съответно с: Па-
циент 1 изявена класическа клинична картина на Falciparum malaria и високостепенна 
паразитемия с наличие на трофозоити и гаметоцити на Plasmodium falciparum в хемоп-
репаратите; Пациент 2 висок фебрилитет и усложнена Falciparum malaria с начална 
ОБН. В хемопрепаратите се диагностицират пръстенни трофозоити и гаметоцити 
на Plasmodium falciparum със средностепенна паразитемия; Пациент 3 заболява от 
Falciparum malaria в Уганда, където е проведен начален етап на етиологичното лече-
ние, което продължи след завръщането му в България. В хемопрепаратите се уста-
нови нискостепенна паразитемия – пръстенни трофозоити на Plasmodium falciparum.

След трикратно негативни резултати на изследванията за малария, пациен-
тите бяха изписани. Тъй като и тримата пациенти бяха изследвани за малария след 
проява на клиничната симптоматика, с оглед предотвратяване неблагоприятен изход 
от заболяването, се препоръчва на всички лица, пребивавали в ендемични за малария 
региони, да се изследват по епидемиологични показания за малария, преди появата на 
клинични симптоми.

Средство за намаляване риска от заразяване с малария е провеждането на профи-
лактика с антималарийни лекарствени средства преди заминаване, по време на прес-
тоя и след завръщане от региони с разпространена малария. Представянето на тези 
случаи е изключително интересно от клинична гледна точка, на фона на липса на про-
тималарийни средства в страната, нежелание за поемане на отговорност за такива 
пациенти. Всички пациенти са лекувани с предоставени от тяк антималарийни меди-
каменти. Липсва наредба със задължителен характер за изследване на всички лица, 
пристигащи от ендемични за малария региони.

Ключови думи: малария, Plasmodium falciparum, паразитемия, етиологично лечение

Адрес за кореспондеция: andrey_galev@abv.bg

THREE CASES OF FALCIPARUM MALARIA IN 2016-2017 OF PERSONS RESIDING IN UGANDA - EAST 
CENTRAL AFRICA

Galev A.1, J. Dimova1. P. Chobanova1, G. Popov2, R. Pravova1

1SCMEH-MMA-Sofi a, 2Department-Infectious disease – MMA

Summary: Falciparum malaria is widespread in East Central Africa and the epidemiological season is 
year-round with a high risk of infection.

We present three clinical cases with proven morphodiagnostic and immunodiagnostic Falciparum malaria 
with varying intensity of parasitemia. The three patients stayed in Uganda where they were infected with malaria.

The patients were hospitalized at Clinic of Infections Deseases – M MA, etiological, symptomatic and 
pathogenetic treatment with good clinical effect was performed. The patients were: Patient 1 a classic clinical 
picture of Falciparum malaria and high-grade parasitemia with the presence of trophozoites and plasmodium 
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Въведение: Маларията представлява про-
тозойно заболяване, което се характеризира с 
пристъпи на треска и температура, анемия и увели-
чаване на черния дроб и слезката. При човек забо-
ляване предизвикват няколко вида плазмодии, като 
особено тежка клинична картина е характерна за 
малария, предизвикана от Plasmodium falciparum, 
наричана още тропическа малария. Falciparum 
malaria е повсеместно разпространена в Източна 
Централна Африка, a епидемичният сезон е це-
логодишен с висок риск от заразяване [1, 2, 3].

Материали и методи: От свалената анамне-
за впечатление прави, че и тримата пациенти са 
пребивавали в Уганда. Използваните материали 
за диагностика са периферна и венозна кръв от 
всеки пациент. При всеки са пригответни хемопре-
парати - 3 дебели кръвни капки и тънки кръвни на-
тривки, както и оцветяване по Романовски-Гимза.

Други изследвания, които са използвани са 
микроскопска морфодиагностика и определяне 
паразитемията в 1 μl кръв, бърз имунохромато-
графски тест (БИХТ), хемограма, биохимични из-
следвания, изследване за G-6-PDD и други апа-
ратни изследвания.

Първият пациент е мъж, на 59г., който Преби-
вавал 3 месеца в Уганда и се завърнал в страната в 
края на месец декември 2015 г. Не е провеждал ме-
дикаментозна профилактика  за малария. Заболява 
на 03.01.2016 г. с ежедневни фебрилни пристъпи с 
продължителност около 3 часа (температура 39°С, 
втрисане, главоболие, миалгия и обилно изпотява-
не). Хоспитализиран на 08.01.2016 г. в КИБ-ВМА.

Табл. 1 Хемограма и биохимични из-
следвания:

При пациента е налице частичен дефицит 
на G-6-PDD - 201 /290-410/, при ултразвуково из-
следване на коремни органи – слезката е с разме-
ри 125/63 мм и хомогенна структура.

На 09.01.16г. е доказана Fаlciparum malaria 
чрез БИХТ и морфодиагностично с наличие на 
млади трофозоити (пръстени) и гаметоцити в хе-
мопрепаратите. Паразитемия – 67 870 паразита 
в 1 μl  кръв. На 10.01.16 г. в хемопрепаратите се 
откриват трофозоити и гаметоцити на Plasmodium 
falciparum с паразитемия 1422 паразита в 1 μl 
кръв. На 14.01.16г. в оцветените  хемопрепарата 
по Романовски-Гимза се виждат само единични 
гаметоцити в капка. На следващия ден пациентът 
е морфодиагностично негативен  за малария.

Пациентът е трайно афебрилен след про-
веденото лечение от 09.01.16 г. със собствен Duo-
cotecxine  40/ 320  (Dihydroartemisinine/Piperaquinе  
phosphate) и Lariam (Mefl oquine) по схема. Остава 
на диспансерно наблюдение за срок от 3 години 
като се изследва и за малария при всяко фебрил-
но състояние.

Вторият пациент е мъж на 50г., пребивавал 
многократно в рамките на 3 месеца в Уганда. Не 
е провеждал медикаментозна профилактика за 
малария. Завърнал се в страната на 15.12.2015 
г. Заболява на 20.12.15г. с температура до 40° С, 
втрисане, обилно изпотяване, изразена адина-
мия, гадене и безапетитие. Консултиран с парази-
толог и хоспитализиран в отделение по Инфекци-
озни болести на МБАЛ-Плевен, където се поставя 
диагноза малария.

Пациентът е провел лечение със собствен 
Duo-cotеcxin. На фона на терапията се влошава, 
артериалното налягане спада, развива остра бъб-
речна недостатъчност (ОБН) с рязко покачване на 
креатинин и урея, поради което се привежда в ин-
тензивно отделение. Тъй като фебрилитетът пер-
систира, пациентът се насочва за уточняване към 
КИБ-ВМА, където  е хоспитализиран на 06.01.16 г.

falciparum gametocytes in the chemopreparations; Patient 2 high fi brillation and complicated Falciparum ma-
laria with initial АKD. In the chemopreparations, Plasmodium falciparum`s ring trophozoites and gametocytes 
are diagnosed with intermediate parasimia; Patient 3 suffers from Falciparum malaria in Uganda where an 
initial stage of etiological treatment was carried out, which continued after his return to Bulgaria. In the chemo-
preparations, low-level parasimia was detected - Plasmodium falciparum ring trophosoites.

After three-fold negative outcomes of malaria testing, patients were enrolled. As all three patients were 
screened for malaria following clinical symptoms, in order to prevent an adverse outcome, it is recommended 
that all persons residing in endemic malaria regions must be screened for epidemiological evidence of malaria 
before the onset of clinical symptoms.

A means to reduce the risk of malaria infection is to conduct prophylaxis with antimalarial medication 
prior to departure, during and after a return from regions of malaria. The presentation of these cases is ex-
tremely interesting from a clinical point of view, amid a lack of anti-malarial means in the country, unwillingness 
to take responsibility for such patients. There is no statutory regulation to investigate all persons arriving from 
endemic to malaria regions.

Key words: malaria, Plasmodium falciparum, parasitiaemia, etiological treatment
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Табл. 2 Хемограма и биохимични из-
следвания:

 

От паразитологичните изследвания на 
06.01.16 г. е налице положителен бърз тест за де-
текция на Plasmodium falciparum антиген - марки-
ра Т1 и Т2 зоната. В изследваните хемопрепара-
ти-дебела кръвна капка и кръвна натривка, оцве-
тени по Романовски-Гимза, се откриват единични 
трофазоити (пръстенни форми) и гаметоцити на 
Plasmodium falciparum. Ултразвуковото изследва-
не на коремни органи показва хепатомегалия на 
3 см. под ребрена дъга и слезка с размери 168/65 
мм, хетерогенна структура.

Проведено лечение със собствен Duo-
cotecxine  40/ 320  (Dihydroartemisinine/ Piperaquinе  
phosphate) в отделение по Инфекциозни боле-
сти на МБАЛ-Плевен и с Lariam (Mefl oquine)-tabl. 
0,250 по схема с много добър ефект в КИБ-ВМА. 
На 08, 09, 11 и 14 януари в хемопрепаратите не се 
откриват маларийни плазмодии.

В хода на стационарното лечение, болният 
повиши температура  и след хемолитична криза 
се  консултира с трансфузионен хематолог и пара-
зитолог и е приведен в КИТ-ВМА. Диагностицира-
на е тежка уроинфекция с изолиран резистентен 
щам на Е.coli. Започната терапия с Ванкомицин, 
Метилпреднизолон, гастропротектори, хепатопро-
тектори и симптоматични средства. Неколкократ-
но е преливана груповосъвместима еритроцитна 
маса. В стабилизирано състоянието на 11.01.16 г. 
е настанен отново в КИБ  и е продължена антиби-
отичната терапия с Меронем. Трайно афебрилен, 
без субективни оплаквания и паразитологично не-
гативен по отношение на маларията, на 21.01.16 
г. пациентът е изписан.

Остава на диспансерно наблюдение за срок 
от 3 години като се изследва и за малария при 
всяко фебрилно състояние.

Третият пациент е мъж на 47г., пребивавал 
в Уганда през 2016 г., където двукратно боледувал 
от тропическа малария и е лекуван там. От януари 
2017 г. до  април 2017 г. отново посещава страната. 
На 06.04.2017 г. – три дни, след завръщането си в 
България, заболява с главоболие, субфебрилитет 
и адинамия, с последващи генерализирани мускул-
ни и ставни болки. На 10.04.17г. повишава темпе-
ратура до 40° С, а ден по-късно е направен БИХТ, 
който е положителен за Plasmodium falciparum. 
Хоспитализиран в КИБ-ВМА на 12.04.17 г.

От направената хемограма е налице тром-
боцитопения и ускорена СУЕ. От биохимичните 
изследвания покачени са стойностите на някол-
ко показателя: CRP – 139,  LDH – 623, ALT – 55. 
На 12.04.17 г. в изследваните хемопрепарати  се 
откриват единични пръстеновидни форми на 
Plasmodium falciparum  с белези на дегенерация. 
Количество: 1-2 паразита  на поле в препарат де-
бела кръвна капка. БИХТ за малариен антиген е 

положителен за Plasmodium falciparum. На третия 
ден от лечението с Artequine морфодиагностични-
те изследвания за малария на 13,14 и 18 април са 
отрицателни. На 18.04.17г. е отрицателен и БИХТ. 
Лечението е провеждано със собствен Artequine.

Резултати: Доказа се различна степен на 
паразитемия на Plasmodium falciparum  при три-
мата пациенти преди провеждане на радикалното 
етиологично лечение. От проведенaта терапия се 
отчете радикален терапевтичен ефект по отноше-
ние на маларията и не се регистрира резистент-
ност на Plasmodium falciparum към използваните 
противомаларийни препарати.

При етиологичното лечение с Duo-cotecxine 
за провеждане на радикално и противорецидивно 
лечение се включи и Mefl oquine. При лечението с 
Artequin, ефектът е радикален, поради включен в 
препарата Mefl oquine. Поради факта, че вторият 
пациент с доказани гаметоцити в кръвта беше диаг-
ностициран в извънмаларийния сезон (месец яну-
ари) не се проведе противогаметоцидно лечение.

Изводи:
Късно започнатото етиологично лечение 

води до усложнение на маларията и риск от не-
благоприятен изход за пациентите. Изключително 
важна е своевременната диагностика и лечение 
при Falciparum malaria.

Пациентите не са провеждали противома-
ларийна химиопрофилактика. Подценена е и лич-
ната профилактика.

Поради факта, че случаите са в извънма-
ларийния сезон за страната, те не представляват 
епидемиологичен риск.

Заключение: Представените случаи с тропи-
ческа малария са диагностицирани след проява на 
клиничната симптоматика, което е рисково за техния 
живот. Препоръчва се всички  лица, при завръщане 
от ендемичен за малария регион, да се изследват 
за малария и да се консултират с паразитолог.

Своевременната диагностика и лечение га-
рантират благоприятния изход на заболяването. 
Средство за намаляване риска от заразяване с ма-
лария е провеждането на химиопрофилактика пре-
ди, по време на пребиваването и след завръщане 
от ендемичен за малария регион, както и стриктно 
спазване на личните профилактични мерки.

Поради липса на противомаларийни препа-
рати в аптечната мрежа в страната е необходимо 
създаване и поддържане на банка за противома-
ларийни препарати, както за перорално, така и за 
парентерално приложение за лечение на малария 
при доказани случаи. Съществуващата Наредба на 
МЗ №17/30.07.2008 г. касаеща внасяните тропиче-
ски паразитози, няма задължителен характер, кое-
то може да доведе  до риск импортната малария в 
България отново да се превърне в автохтонна.
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TINEA INCOGNITA –ДЕРМАДРОМ НА ЗЛАТНИЯ 
ПРОПЕДЕВТИЧЕН СТАНДРАТ В СЪВРЕМЕННА-
ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА МЕДИЦИНА 
Калинова Ц.1,  С. Марина1,  В. Брощилова1,2

1- Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ 
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Варна
2- Клиника по дерматология и венерология, ВМА, София

Резюме: Tinea incognita представлява епидермална дерматофитна инфекция с не-
релевантна морфологична характеристика, често имитираща разнообразни нозооло-
гични категории, твърде различни от специфичния инфекциозен етиологичен агент. 
Представеният случай на 62-годишна пациентка с везикуло-булозна ерупция, погрешно 
интерпретирана като автоимунна булозна дерматоза, потвърждава необходимостта 
от коректно снета анамнеза и задълбочена преценка на арсенала от похвати за ди-
агностично верифициране. Съвременната високотехнологична медицина често прене-
брегва класическите пропедевтични принципи, измествайки фокуса към по-редки, чес-
то казуистични диагнози. С настоящия критичен анализ бихме желали да акцентираме 
върху необходимостта от дидактичен подход, следващ класическите диагностични 
принципи при всеки пациент с атипична морфологична находка. 

Ключови думи: тинеа инкогнита, дерматофитоза, пропедевтика
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TINEA INCOGNITA – GOLDEN PROPAEDEUTIC DERMADROMA IN THE CONTEMPORARY HIGH-TECH 
MEDICINE
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Summary:Tinea incognita is an epidermal dermatophytic infection of irrelevant morphological features, 
usually imitating versatile clinical entities, completely different from the standard infectious etiological agent. 
This clinical case presented a 62-year-old woman with a vesiculo-bullous eruption, erroneously interpreted as 
an autoimmune blistering disease, due to incorrectly taken history and improper use of the broad diagnostic 
armamentarium. Herein, we highlight the need of a critical, deductive, step-like approach, which follows the 
classical propaedeutic principles and correctly verifi es the precise diagnosis. 

Keywords: tinea incognita, dermatophytosis, propaedeutic approach
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Въведение: Tinea incognita (ТИ) предста-
влява епидермална дерматофитна инфекция с 
променена морфология и атипична изява като 
следствие от предшестващо лечение с кортикос-
тероиди или други имуносупресиращи агенти [8]. 
Неспецифичната клинична картина  затруднява 
правилната диагностична оценка, насочвайки към 
различни класове нозологични единици, често на-

миращи се далеч извън спектъра на инфекциоз-
ната етиология [10]. 

Представяме случай на ТИ с везику-
ло-булозна ерупция, погрешно интерпретирана 
като автоимунна булозна дерматоза, третирана с 
имуносупресори, агравирали симптомите и кли-
ничния ход на заболяването.  

Клиничен случай: Касае се за жена на 
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62-години с оплаквания от 4 месеца, изразява-
щи се с появата на единична, окръглена, силно 
сърбяща лезия по кожата на дясна предмишница. 
След проведен дерматологичен преглед е уста-
новена солитарна таргетоидна лезия с надигнат 
булозен ръб и блед център, клинично интерпре-
тирана като еритема мултиформе. Назначена е 
локална кортикостероидна терапия. В следващи-
те няколко дни лезиите дисеминират, обхващай-
ки циркумференцията на цялата предмишница и 
дисталния аспект на мишницата (Фиг. 1 A). Работ-
ната диагноза се променя на херпес симплекс. 
Инициира се етиологична терапия с перорален 
вирусостатичен медикамент. Липсата на задово-
лителен терапевтичен резултат и придружава-
щият силен сърбеж подтикват към консултация с 
трети дерматолог, който изказва мнение за авто-
имунна булозна дерматоза – булозен пемфигоид 
или IgA-линеарна булозна дерматоза, подчерта-
вайки необходимостта от дерматохистологично 
изследване и директна имунофлуоресценция. 
Назначава се перорална кортикотерапия от 40 мг 
метилпреднизолонов еквивалент и се дават на-
ставления за включване на сулфони. 

Въпреки провежданото патогенегично лече-
ние, субективните симптоми на интензивен сър-
беж и парене не се редуцират. Булозните лезии 
разрастват в диаметър и дисеминират по трунку-
са и долните крайници (Фиг. 1 В). Частично проя-
вяват белези на импетигинизация (Фиг. 1 C). Па-
циентката се обръща към четвърти специалист. 
След продължително и коректно снети анамнес-

тични детайли се установява ежедневния й кон-
такт с необезпаразитени животни. Предвид ре-
фрактерния терапевтичен ход и влошаването на 
клиничната картина на фона на имуносупресанти 
възниква съмнение за атипична дерматомикоза. 
Назначеното директно микроскопско изследване 
на материал от лезия с 10% калиева основа ви-
зуализира множество хифи и септирани нишки. 
Въз основа на анамнезата и получените лабо-
раторни резултати се верифицира ТИ. Започва 
се системна перорална терапия с флуконазол и 
локално лечение с антисептици и антимикотици. 
Пациентката съобщава за изчезване на сърбежа 
след 24 часа от иницииране на лечението. Пълно 
обратно развитие на ефлоресценциите се наблю-
дава само след 1 седмица (Фиг. 2). 

Фиг. 2 Контролен преглед на 7-ми ден 
от започнатото лечение. Наличие на по-
стлезионални хипопигментации.

Обсъждане: ТИ e епидермална дерма-
тофитна инфекция с атипична морфология и 
рефрактерно клинично поведение, най-често 
индуцирана от локална или системна терапия с 
кортикостероиди [10], калциневринови инхибито-
ри [18] или комбинирани имуносупресивни пре-
парати (калципотриол монохидрат и бетаметазон 
дипропионат) [3]. Терминът „tinea incognita’’ е въ-
веден за първи път през 1968г. от Ive и Marks, не-
посредствено след навлизането на кортикостеро-
идите (1968г.) в дерматологична практика [8, 10]. 

Клиничната картина на дерматомикози-
те зависи от комбинацията от патофизиологич-
ни промени на гостоприемника и особеностите 
на етиологичния агент, както и тяхното взаимо-
действие с екзогенните нокси – климатични усло-
вия, контактни тригери, медикаментозна намеса 
[5]. Топикалната имуносупресираща терапия от-
слабва локалния имунитет на кожата, създавайки 
предпоставки за дерматофитна колонизация и во-
алиране на типичната дерматологична морфоло-
гия. Имунният отговор е инхибиран, поради което 
липсват активни признаци на възпаление като 
еритем, едем и десквамация [15]. 

По дефиниция, с изключение на капилици-
ума, ноктите и воларната повърхност на дланите, 
епидермофитията се характеризира с типична 
ануларна морфология - радиерна, центробежно 
разпространяваща се, плоска еритемна плака с 
надигнат, питириазиформено-десквамативен пе-

 
 

   
 
 

3

Фиг. 1.  Везикуло-булозни лезии с цен-
трална умбиликация, представени по дясна 
мишница (A) и ляво бедро (B). Фликтена с 
ясно утаено пустулозно съдържимо (C).
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риферен ръб и блед, нивелиран център [6]. При 
по-дълбока инвазия на хифите, антигенните ком-
поненти на причинителя индуцират силен възпа-
лителен отговор, изразяващ се в локално възпа-
ление, десквамация и сърбеж [2]. Възникването на 
пустули може да се обясни със способността на 
микотичните агенти да стимулират образуването 
на IL-8 от човешките кератиноцити с последващ 
неутрофилен хемотаксис [14]. Клиничните харак-
теристики на ТИ зависят от локализацията. Себо-
рейните зони както и тези със специфична анти-
бактериална секреция (гениталии) реагират с раз-
личен по интензитет възпалителен отговор [6]. В 
интертригинозните региони дерматофитната коло-
низация се манифестира с белезникави, хиперке-
ратотични сърбящи папули, конфлуиращи в плаки, 
понякога съпътстващи се от дълбоки фисури [11]. 

TИ може да засегне всяка една част от тя-
лото, но най-често се развива в ингвиналните 
гънки, лицето, гърба на дланите и трункуса [3, 6, 
15]. Променената й патоморфоза често включ-
ва липса на периферна десквамация, загуба на 
ануларна форма, плътен дифузен еритем с фина 
десквамация или пустули, покриващи цялата по-
върхност на лезията. В хода на инфекцията, може 
да настъпи внезапна прогресия с разрастване и 
дисеминиране на ефлоресценциите. Субективни-
те симптоми се представят от интензивен сърбеж, 
понякога агравиращ в болка [3, 6, 17].

Atzoli et al. (2013) изказват мнение, че про-
тичането на дерматофитните инфекции може да 
бъде атипично от самото начало. Така например 
дерматофитна инфекция по длани и ходила ими-
тира хронично рецидивираща контактна екзема. 
Някои зоофилни дерматофитози са неразличи-
ми от абсцес [11].  Tan Y et al. (2014) докладват 
случай на пациент с руброфития, имитираща 
вторичен сифилис [19]. Heesang K et al. споделят 
за клиничен случай на tinea faciei, наподобява-
ща лупус еритематозус [7]. Описва се ТИ фоли-
кулит във фациалната зона [12]. Има клинични 
случаи, наподобяващи контактен дерматит, се-
бореен дерматит, атопичен дерматит и розацея 
[1, 13, 15]. Фациалните лезии често протичат в 
асоциация с тинеа педис и прилежаща онихоми-
коза [13, 15].  ТИ в областта на трункуса може да 
бъде погрешно приета за ануларен гранулом или 
еритем, например: granuloma anulare, erythema 
anulare centrifugum, erythema chronicum migrans 
[9, 19]. Съществуват случаи, диагностицирани 
като стазис дерматит [16], при които единствени-
ят верификационен белег е микотичното засяга-
не на нокътните плочки, сугестиращо по-голяма 
вероятност за епидермофития. Интересен факт 
представлява клиничната находка при пациенти 
с бъбречна трансплантация, при които дермато-
фитни промени имитират васкулит под формата 
на дерматофитен гранулом [4]. 

Диагнозата на дерматомикозите се осъ-
ществява чрез класически (директна микроскопия 
и културелно изследване) и по-съвременни ме-
тоди (флуоресцентен препарат, дерматоскопия, 
хистология, имунологични методи, MALDI-TOF-

MS). Зисова ЛГ и съавт. дискутират и ролята на 
молекулярно-генетичните методи [1]. Източник 
на фалшиво позитивни резултати могат да бъ-
дат т. нар. светлинно-микроскопски артефакти. 
Най-често се наблюдава „мозаичен артефакт“, 
представен от липидни капки, подредени във вид 
на хифи при проби взети от палмо-плантарните 
повърхности или от пациенти, третирани с локал-
ни маслени препарати. При дрождеви инфекции с 
C. albicans може да се наблюдават неразклонени 
хифи, типични за дерматофитозите. Неправилно 
или продължително нагряване на препарата води 
до кристализация на калиевата основа, симули-
раща хифи. Микотично културелно изследване се 
изисква в случаи на силно възпалителни кожни 
микози, особено в областта на капилициума и но-
кътните плочки [2, 6].

Висок индекс на суспекция за ТИ е необ-
ходим при всички пациенти с атипична клинична 
морфология и имуносупресивно лечение. Особе-
но алармиращи са субективните оплаквания от 
сърбеж и болка. До момента в световната лите-
ратура не съществуват общоприети обективни 
критерии за диагностика на ТИ. Корейска група 
изследователи предлагат следните параметри 
при суспекция и диференциране на заболяване-
то: 1. липса на типична клинична картина на дер-
матофитна инфекция; 2. анамнеза за лечение с 
локални и системни кортикостероидни препарати 
или локално приложение на калциневринови ин-
хибитори; 3. Позитивиране на един от следните 
верифициращи диагностични методи  - нативен 
микроскопски тест, позитивна PAS реакция от хис-
тологично изследване или културелно изследва-
не; 4. клинично подобрение след антимикотично 
лечение [10]. 

В световната литература липсват случаи 
на везикуло-булозна ТИ, което до голяма степен 
обяснява комплицираната диагностична верифи-
кация и затрудненията, които изпитва представе-
ната от нас пациентка до откриване на точната 
нозология и адекватно терапевтиране. Основният 
индекс на суспекция в случая се основава върху 
анамнестичните детайли и рефрактерния тера-
певтичен ход. Наличието на циркумскриптни вези-
кули и були с централна умбиликация, клинично 
най-много наподобяват еритема мултиформе, Ig 
A линеарна дерматоза и  булозен пемфигоид. Ве-
роятността пациентът да страда от тези заболя-
вания, обаче, е минимална във връзка с рефрак-
терността към прилагания терапевтичен подход. 
Ето защо точната анамнеза в съчетание с бърз 
и чувствителен диагностичен тест като нативната 
микроскопия завършват диагностичното търсене 
и дават отговор на терапевтичната енигма. 

Заключение: Епидемиологията на атипич-
ните микотични инфекции на кожата в световен 
аспект се увеличава във връзка с широката упо-
треба на имуносупресиращи терапевтични аген-
ти. Нерелевантността на клиничните характерис-
тики затрудняват визуалната диагностика и нала-
гат необходимост от по-задълбочено приложение 
на стандартните пропедевтични методи. Критич-
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ната оценка на съвкупността от клинични харак-
теристики, терапевтична резистентност и ход на 
заболяването създават предпоставка за правил-
но диагностициране и приложение на най-удач-
ния лечебен подход. 
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СЕПТЕМВРИЙСКА “ЛУДОСТ” ИЛИ ДЕЦАТА 
ТРЯБВА ДА ТРЪГНАТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА!!!

Makaвеев И.1, К.Лазарова1, Р. Пенчева1, К. Попова1, М. Карчева2

1 Паразитологична лаборатория-СМДЛ “ЛИНА”- Бургас
2Сектор “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”-МУ Плевен

РЕЗЮМЕ. Целта на проучването е да се анализират резултатите от профи-
лактични паразитологични изследвания на деца, на които им предстои постъпване в 
детско заведение. Материал и методи: Извършено е ретроспективно проучване на ре-
зултати от лабораторни изследвания, извършени за периода от 26.08-27.09.2019 г. в 
СМДЛ “ЛИНА”-Бургас. Приложени са стандартни техники за диагностика на хелминти 
и протозои. Резултати: За проучения период в лабораторията са постъпили за изслед-
ване 6820 перианални секрета и 6746 проби фецес. Диагностицирани са следните пара-
зитози – ентеробиоза в 149 (2.2%) от случаите, ламблиоза в 60 (0.89%), бластоцистоза 
в 55 (0.81%) и хименолепидоза в 2 (0.03%). В един от дните са наблюдавани микроскоп-
ски препарати от 653 перианални секрета и 671 препарата с луголов разтвор. Изводи: 
Профилактичните изследвания обхващат само децата посещаващи детски заведения. 
За кратък период от време се изработват много проби, което води до свръхнатовар-
ване на лаборанти и лекари с натрупване на физическа и психическа умора. Заключение: 
За да се ограничи разпространението на чревни паразити е уместно профилактични 
изследвания да се извършват на всички деца от 1 до 10 годишна възраст. Препоръчваме 
регулярно двукратно изследване през календарната година, като минималният срок 
между двете изследвания да бъде 3 месеца. 

Ключови думи: ентеробиоза, бластоцистоза, ламблиоза, хименолепидоза, профилак-
тични изследвания

Адрес за кореспонденция: д-р Иван Макавеев, СМДЛ ”ЛИНА”, гр. Бургас. Еmail: ivan_dmj@yahoo.com

THE “CRAZY” SEPTEMBER OR CHILDREN MUST GO TO KINDERGARTEN !!!

Makaveev I.1, K. Lazarova1, R. Pencheva1, K. Popova1, M.Karcheva2

1Parasitology laboratory-LINA Burgas

2 Department of Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine, MU Pleven

Summary:The purpose of the study is to analyze the results of prophylactic parasitological examinations 
of children who are about to enter a kindergarten. Material and methods: A retrospective study of  of laboratory 
tests  for the period from August 26 to September 27, 2019 at Medical laboratory - LINA Burgas was carried out. 
Standard techniques for the diagnosis of helminths and protozoa have been applied. Results: During the study 
period, 6820 perianal swabs and 6746 faeces samples were submitted to the laboratory for testing. The following 
parasite diseases were diagnosed - enterobiosis in 149 (2.2%) of cases, giardiasis in 60 (0.89%), blastocystosis 
in 55 (0.81%) and hymenolepidosis in 2 (0.03%). On one of the days, by microscop rxamination of 653 perianal 
swabs and 671 preparations of Lugol solution were observed. Conclusions: Preventive tests only cover children 
attending kindergartens. Many samples are made in a short period of time, which leads to an overload of labora-
tory assistants and physicians with physical and mental fatigue. Conclusion: In order to limit the spread of intes-
tinal parasites, it is appropriate to carry out prophylactic tests on all children from 1 to 10 years of age. We rec-
ommend a regular double survey during the year, with a minimum period of 3 months between the two surveys.

Keywords: enterobiosis, blastocystosis, giardiasis, hymenolepidosis, prophylactic studies.
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 

г. за здравните изисквания към детските градини 
(ДВ. бр.15 от 2007 г.) в тях се приемат деца от 
3-годишна възраст до постъпването им в първи 
клас [1]. В целодневните и седмичните детски гра-
дини могат да се откриват яслени групи за деца 
от 3-месечна до 3-годишна възраст при спазване 
на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за 
устройството и дейността на детските ясли и дет-
ските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, 
бр. 103 от 2008 г.) [2]. Приемът на деца се извърш-
ва целогодишно въз основа на писмено заявле-
ние, подадено от родителите. Към заявлението 
се прилагат и медицински документи, удостове-
ряващи здравния статус на децата. Във връзка с 
контрола и надзора на паразитните болести, пре-
ди постъпване в детско заведение се изисква: ед-
нократен отрицателен резултат от изследване за 
чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни 
преди постъпване на детето в детската градина; 
при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен 
отрицателен резултат за чревни паразити [1].  

Паразитозите, които представляват ме-
дико-социален проблем в детската възраст са 
ентеробиоза, ламблиоза, бластоцистоза и химе-
нолепидоза. Срещат се във всички възрастови 
групи. Разпространението им се влияе от иконо-
мическия статус на населението, хигиенни нави-
ци, здравна култура. Профилактиката и борбата 
с тях е в пряка зависимост от организацията на 
противоепидемичния контрол и надзор в отделни-
те страни [3,4,5]. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ:
Извършено е ретроспективно проучване на 

резултати от лабораторни изследвания, извър-
шени за периода от 26.08-27.09.2019 г. в СМДЛ 
“ЛИНА”-Бургас. За посочения период в лабора-
торията са постъпили 6820 перианални секрета 
и 6746 проби фецес. Приложени са стандартни 
техники за диагностика на хелминти и протозои:  
микроскопско изследване на перианален секрет 
за диагностика на ентеробиоза (скоч лента, пе-
рианално обтриване), препарати с луголов р-р за 
протозоози и яйца на хелминти, обогатителни ме-
тоди (седиментация).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: 
В периода 26.08-27.09.2019 г. са изследва-

ни 6820 перианални секрета и 6746 броя феце-
си за хелминти и протозои. От тези проби откри-
хме 149 (2.2%) положителни за ентеробиоза, 60 
(0.89%) за ламблиоза, 55 (0.81%) за бластоцисто-
за, както и два случая с хименолепидоза (0.03%). 
По данни на Националния център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ) за 2018 г. за енте-
робиоза средната екстензинвазия за страната е 
1,45%. С изследвания за тази паразитоза са об-
хванати 157307 деца от различнивидове детски 
заведения и при тях установеният екстензитет е 
2.1% (3357 или 51% от всички опаразитени). Ана-

лизът на данните показва, че по отношение на 
ентеробиозата, засягаща предимно деца от ор-
ганизирани детски колективи, екстензинвазията 
нараства през последните години [5,8]. Установе-
ният от нас екстензитет е по-висок от средния за 
страната през 2018 г. Диагностицираните от нас 
случаи на ламблиоза също надвишават средни-
те за страната стойности (заболяемост 15,0 ). 
София-град и Бургас са градовете с най-висока 
заболяемост. През последните години се увелича-
ват случаите на хименолепидоза в България - за-
боляемост 1,8  за 2018 г. В нашето проучване 
ние диагностицирахме два случая. По отношение 
на бластоцистозата ние установихме екстензитет 
0.81%. Този резултат е по-висок от средния за 
страната за последните години – 0.37% за 2018 
г. и 0. 26% за 2017 г. Резултати, които наблюда-
вахме потвърждават становището, че чревните 
паразитози са продължават да са медицински 
проблем за детската възраст [7].  

Практиката показва, че най-голям брой из-
следвания се извършват през месеца преди по-
стъпването на децата в детски заведения. Това 
води до свръхнатовареност на специалистите, 
които извършват диагностика на паразитозите – 
лекари и лаборанти, което води до натрупване 
на физическа и психическа умора. За проученият 
от нас период ние имахме ден, през който бяха 
изследвани 653 перианални секрета и 671 препа-
рата с луголов разтвор. Също така родителите на 
изследваните деца са притеснени за резултатите 
от изследванията (дали ще станат навреме и ще 
са ОТРИЦАТЕЛНИ).  Поради тези притеснения 
често се наблюдават некоректно дадени пери-
анални секрети тип “сух тампон”, нелепена скоч 
лента или лепена, но не на правилното място. 
Този факт опорочава диагностиката и съответно 
възпрепятства лечението. Недостатък на Наред-
ба №3 е, че обхваща само деца които посещават 
детско заведение. Друг момент от кампанийното 
изследване на децата е, че при положителен ре-
зултат най-често за ентеробиоза и ламблиоза, по-
някога още на следващия ден се носи проба, коя-
то „магически” е станала отрицателна (лечението 
е дало ефект почти мигновено, което е невъзмож-
но). Обобщавайки ситуацията, се получава, че за 
един кратък период от време се изследват голям 
брой проби, полагат се доста усилия, а не рядко 
те са без смисъл. Ако се замислим, отрицателни-
ят резултат от съответното паразитологично из-
следване седмица или две преди постъпване на 
детето в детско заведение не гарантира, че то ще 
е здраво в деня на “тръгване” на ясла или гради-
на. Според нас профилактичните изследвания на 
малките деца за паразити би трябвало да имат за 
цел да се отчете честотата на тези заболявания и 
при диагностициране на паразитоза да се лекува 
адекватно. Също така при подаване на бързо из-
вестие до Регионалните здравни инспекции (РЗИ) 
би следвало да се проведе епидемиологично про-
учване, по този начин може да се открие огнище 
на определена паразитоза и да се предприемат 
противоепидемични мерки. 
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Фигура 3: Е.vermicularis, яйца и пред-
ния край на възрастен индивид.(препарат 
луголов р-р).

Фигура 4: H.nana, яйца (препарат лу-
голов р-р).
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ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ: 
Профилактичното изследване за паразити 

да не е обвързано задължително с посещение на 
детско заведение. Уместно е всички деца на въз-
раст от 1 до 10 години да се изследват двукрат-
но през годината - едно изследване през първото 
полугодие и едно през второто (като между двете 
изследвания да има интервал от 3 месеца).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
С изследвания ще бъдат обхванати по-го-

лям брой деца. Натовареността на лаборатории-
те ще бъде по-равномерна през годината. Родите-
лите няма да са така притеснени за получаването 
на бележката за детска градина. Профилактиката 
на паразитните заболявания ще е по-ефективна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Необходимо е подобряване на мерките за 

профилактика, организация на лечението и про-
веждане на контрола на най-честите местни па-
разитози.  

 
Фигура 1: Bl. hominis (препарат с лу-

голов р-р).

Фигура 2: Giardia(lamblia)intestinalis 
(препарат луголов р-р).
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БАКТЕРИЕМИИ ПРИ АЛОГЕННО ТРАНСПЛАН-
ТИРАНИ ПАЦИЕНТИ. ЕТИОЛОГИЯ И АНТИБИ-
ОТИКОЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИЗОЛИРАНИТЕ 
БАКТЕРИАЛНИ ЩАМОВЕ
Борисова М.1, Митков И.1, Попова Е.1, Минева Б.1, Георгиева Е.1, Йосифов Й.2

1Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания 
(СБАЛХЗ) – София, 
2Факултет по общество здраве, Медицински университет – София

Резюме: Цел: Да се изследват бактеремиите, възникнали в периода на възстано-
вяване на пациенти след Allo-HSCT в СБАЛХЗ, и да се определи етиологията и антиби-
отикочувствителността на изолираните щамове.

Материали и методи:  За период от 2 год. и 6 м. са изследвани 537 хемокултури 
на 85 трансплантирани пациенти. 

Резултати: Изолирани са 68 бактериални и 4 фунгиални щама. Водещ причи-
нител са Грам-положителните бактерии – 91.2%. Най-чести са Staph. epidermidis 
(48.53%), следвани от Staph. haemolyticus (17.65%) и CoNS (13.24%). Метицилиновата 
резистентност при стафилококите достига 92.86%. Резистентността към хиноло-
ните е 91.07%. Запазена е 100% чувствителността на стафилококите към линезолид 
и ванкомицин. Сред ентерококите не са изолирани VRE щамове. За изследвания пери-
од, останалите 8.8% от случаите са причинени от Грам-отрицателни бактерии (сем. 
Enterobacteriaceae), като при половината от тях се забелязва тенденция за селекцио-
ниране на широкоспектърна β-лактамаза и карбапенемаза от клас А. Основен причини-
тел на фунгимии се явява C. glabrata. 

Заключение и изводи: Получените резултати показват, че MRS са основен коло-
низиращ агент на CVC и крият риск от бактериемии при алогенно-трансплантираните 
пациенти. Необходимо е оптимизиране на протоколите за антибиотична политика и 
прецезиране на противоепидемичните мерки по отношение на хигиена и дезинфекция. 

Ключови думи: Allo-HSCT – алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки, 
CVC – централен венозен катетър, CoNS – коагулаза негативни стафилококи, VRE – ванкоми-
цин-резистентни ентерококи, MRS – метицилин-резистентни стафилококи.

Адрес за кореспонденция: mayaborissova7@gmail.com 

BACTEREMIAS IN ALLOGENEIC HSCT PATIENTS. ETIOLOGY AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF 
THE ISOLATED BACTERIAL STRAINS

Borissova M.1, Mitkov I.1, Popova E.1, Mineva B.1, Georgieva E.1, Yossifov Y.2

1Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases (SHATHD) – Sofi a, 

2Faculty of Public Health, Medical University – Sofi a

SUMARY: Aims: Analysis of the bacteraemias occurring during the early recovery period following Allo-
HSCT in NSHATHD, and detection of the etiology and antibiotic susceptibility of the isolated strains.

Materials and Methods: 537 hemocultures from 85 transplanted patients were analyzed over a period 
of 2.5 years.

Results: 68 bacterial and 4 fungal strains were isolated. Gram-positive bacteria were the most common 
cause of bacteremia - 91.2% of all cases, with the most common being S. epidermidis (48.53%), S. haemolyti-
cus (17.65%), CoNS (13.24%). Methicillin resistance in Staphylococci was 92.86%, and quinolone resistance 
was 91.07%. In addition, we observed 100% staphylococcal sensitivity to Linezolid and Vancomycin. There 
were no isolated VRE. The rest 8.8% of bacteremias were caused by Enterobacteriaceae bacteria, with half of 
them showing a tendency for selection of broad-spectrum β-lactamase and class A carbapenemase. The main 
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Увод: Въпреки целия напредък в областта 
на алогенната трансплантация на хемoпоетични 
стволови клетки, тя все още остава процедура с 
възможни потенциални усложнения като бактери-
ални, микотични и вирусни инфекции [1]. Бактери-
емията e едно от най-честите усложнения в ран-
ния период след алогенна трансплантация и се 
наблюдава при 53.3% от пациентите [2]. Тя може 
да доведе до усложнения: септичен шок, мулти-
органна недостатъчност и смърт [3], до удължа-
ване на периода на прележаване, увеличаване на 
разходите за антимикробна терапия [4]. Прибли-
зително 20–44% от реципиентите на HSCT разви-
ват епизод на бактериемия [2]. Преди присажда-
не, бактериемията често е свързана с употребата 
на централни венозни катетри, както и състояние-
то на тежък мукозит при пациентите. След при-
саждането, независимо от нормализирането на 
броя на белите кръвни клетки, компроментира-
ните функции на гранулоцитите, увреждането на 
хемотаксиса и фагоцитозата могат да продължат.

Причинителните организми се променят с 
течение на времето поради широкото използване 
на дългосрочни CVC, профилактичната антибио-
тична терапия [5], прилагането на първоначални 
емпирични широкоспектърни антибиотици за не-
утропеничните периоди на треска, подобряване-
то на адювантните терапии, напр. използване на 
хемопоетични растежни фактори [6-8] и повише-
ната информираност за значението на контрола 
на инфекцията [9]. В това проучване изследваме 
бактериемиите, възникващи в нашето трансплан-
тационно отделение през ранния период след 
трансплантацията (0-100 дни) и тяхното влияние 
върху преживяемостта. Целта на настоящето из-
следване е да се определи етиология и селекцио-
нираната антибиотична резистентност на изоли-
раните бактериални и фунгиални щамове.

Материали и методи: За периода от 
01.01.2017 г. до 01.07.2019 г. ретроспективно са 
изследвани 537 бр. хемокултури от 85 алогенно 
трансплантирани пациенти . Изолирани са 68 бак-
териални и 4 фунгиални щама. Изследвани са по 
аеробни и анаеробни хемокултури от централен 
венозен катетър и периферна вена. Култивиране-
то на пробите е извършено с автоматизирана сис-
тема VersaTREK (Thermo Scientifi c). На позитиви-
ралите хемокултури са изготвяни препарати по 
Грам и са посявани са на хранителни среди: кръ-
вен агар, Шедлер агар и хром агар (BioMérieux) 
при аеробни и анаеробни условия на 37°С темпе-

ратура. Идентификацията и определянето на ан-
тибиотикочувствителността на изолираните ща-
мове е извършено с помощта на автоматизирана 
система VITEK 2 (BioMérieux).

Резултати: За период от 2 г. и 6 м. са извър-
шени алогенни трансплантации на 85 пациенти с 
онкохематологични заболявания. В Таблица 1 се 
вижда разпределението по диагнози и пол като 
50 от пациентите (58.82%) са с диагноза остра 
миелоидна левкемия (AML), като от тях – 3 мъже 
(68%) и 16 жени (32%). Разпределението на ос-
таналите пациенти по диагнози е както следва: 
остра лимфобластна левкемия (ALL) – 16 паци-
енти (18.83%), рефрактерна анемия с повишен 
брой бласти – 11 (11.76%), апластична анемия – 4 
(4.7%), други хематологични диагнози – 4 (5.89%).

ДИАГНОЗА ЖЕНИ МЪЖЕ ОБЩО
Остра лимфобластна левкемия (ALL) 6 10 16
Остра миелоидна  левкемия (AML) 16 34 50
Рефрактерна анемия с повишен бр. 
бласти 4 6 10

Апластична анемия 3 1 4
Едроклетъчен дифузен лимфом 1 0 1
Нодуларна склероза 0 1 1
Хронична миелоидна левкемия 2 0 2
Плазмоклетъчна левкемия 1 0 1
Общо 33 52 85

Таблица 1. Разпределение на алогенно 
трансплантираните пациенти по диагнози.

На Фигура 1 е отразена бактериалната ети-
ология на проследените бактериемии. Водещо 
място заема Staphylococcus epidermidis – 33 щaма 
(48.53%), следван от Staphylococcus haemolyticus 
– 12 щама (17.65%), други коагулаза негативни 
стафилококи (CoNS) – 9 щама (13.24%). 6 щама 
(8.82%), принадлежат към сем. Enterobacteriaceae, 
а 5 щама (7.35%) са ентерококи.

На Таблици 2 и 3 е отразен абсолютния 
брой на изолираните микроорганизми от хемокул-
тури и антибиотикочувствителността им.

Дискусия: Кожата е физическа бариера 
и интерфейс с външната среда. Физиологично 
е колонизирана от множество различни микро-
организми. Коагулаза негативните стафилококи 
(CoNS) са част от микробиотата на кожата и лига-
виците. Разликите в дебелината на кожата и плът-
ността на космените фоликули и жлези определят 

cause of fungemias was C. glabrata. 
Results and Conclusions: Major colonization of CVC is by MRS and the risk of bacteremia is increased 

in allogeneic HSCT patients. Therefore, a need for antibiotic policy optimization is required, as well as more 
precise anti-epidemic and hygiene control. 

Keywords: Allo-HSCT– Allogeneic Transplantation of Hematopoietic Stem Cells, CVC Central 
Venous Catheter, CoNS - Coagulase Negative Staphylococci, VRE - Vancomycin-Resistant Enterococci, 
MRS - Methicillin-Resistant Staphylococci. 
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отделни местообитания с различна микробиота, 
включително и на CoNS [10].

Бактериемията е често усложнение след 
алогенна трансплантация на хемопоетични ство-
лови клетки. Увреждането на лигавиците (муко-
зит), което е страничен ефект от режима на кон-
дициониране, улеснява бактериалната колониза-
ция, като приблизително 40% от тези инфекции се 
дължат на грам-отрицателни организми, основно 
Pseudomonas, Enterobacter, Escherichia coli и 
Klebsiella. Грам-положителните бактерии, осо-
бено Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 

viridans и Staphylococcus aureus, колонизират 
венозните катетри, което често води до бактери-
емия, изискваща незабавно започване на подхо-
дящи антибиотици, и отстраняването на катетъра 
намаляване на инокулума [11].

Спектърът на изолираните бактерии и тях-
ната резистентност варират в различни рискови 
групи пациенти и географски региони. Повечето 
трансплантационни центрове съобщават за пре-
обладаване на Грам-положителните бактерии 
пред Грам-отрицателните като причина за инфек-
ции на кръвния ток [12, 13]. В настоящото про-

Антибиотик
S. 

epidermidis
S. 

haemolyticus S. aureus CoNS E. faecium E. faecalis

S R S R S R S R S R S R
Penicillin 1 32 2 7 0 1 0 10 0 1 2 2
Cefoxitin 4 29 2 7 0 1 0 10 0 1 0 0
Gentamicin 10 23 2 7 0 1 2 8 0 1 2 2
Tobramycin 7 20 2 7 0 1 2 8 0 1 0 0
Amikacin 17 5 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0
Ciprofl oxacin 4 29 1 8 0 1 1 9 0 1 2 2
Levofl oxacin 4 29 1 8 0 1 1 9 0 1 2 2
Trimet./Sulfamet. 11 20 3 6 0 1 3 7 0 1 0 0
Erythromycin 9 23 4 5 0 1 4 6 0 1 0 4
Clindamycin 13 20 4 5 0 1 5 5 0 1 0 4
Tetracyclin 20 13 4 4 0 1 4 6 0 1 4 0
Linezolid 33 0 9 0 1 0 10 0 1 0 4 0
Teicoplanin 16 2 5 4 0 1 6 4 0 0 0 0
Vancomycin 33 0 9 0 1 0 2 8 1 0 4 0
Rifamycin 16 8 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Quino/Dalfo. 10 23 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Tigecyclin 10 23 8 1 1 0 8 2 1 0 4 0
Ampicillin 4 29 2 7 0 0 0 10 0 1 2 2
Gentamicin-120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
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Фигура 1. Изолирани причинители на бактериемии при алогенно трансплантирани 
пациенти.

Таблица 2. Антибиотикочувствителност на изолирани Грам-положителни причини-
тели на бактериемии.
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учване се забелязва същото съотношение, като 
водеща роля се пада на Грам-положителните ми-
кроорганизми.

От изолираните 72 щама, 68 (94.44%) са 
бактериални и 4 (5.55%) са микотични. От бакте-
риалните щамове 62 (91.2%) са Грам-положител-
ни бактерии и  6 щама (8.82%) – Грам-отрицателни 
бактерии. Щамовете Staphylococcus epidermidis са 
33 или (56.92%) от всички 56 стафилококови ща-
мове. Оксацилиновата резистентност сред ста-
филококите се открива при  52 щама (92.86%), 
към хинолоните е 91.07%. Запазена е в 100% 
чувствителност към линезолид и ванкомицин на 
всички изолирани стафилококови щамове. Висо-
ката оксацилинова резистентност най-често се 
дължи на придобивaне на извънхромозомален 
ген – MecА. МесА генът кодира пеницилин свърз-
ващ протеин (PPP2A) с намален афинитет към 
β-лактамните антибиотици, разположен на моби-
лен геном-плазмид. Метицилиновата/оксацилино-
ва/ резистентност се контролира не само от тран-
скрипцията и транслокацията на МесА, но също от 
редица външни фактори и голям брой хромозомни 
гени, наречени-помощни. MRS-щамовете са мул-
тирезистентни, както е видно и от Таблица 2, към 
почти всички клинично използвани антибиотици и 
създават големи терапевтични затруднения.

Резултатите показват, че мултирезистент-
ните стафилококови щамове са сравнително 
широко разпространени патогени при пациенти 
в онкохематологичните отделения и транспланта-
ционните центрове.

За изследвания период не са открити енте-
рококи, резистентни на ванкомицин, а фунгемии-
те са 0.74% от всички инфекции. Причинители на 
фунгемиите са Сandida glabrata – 3 щам и 1 щам 
Saprochaete capitata.

Въпреки малкият брой на изолираните 
Грам-отрицателни бактерии, се набелязва тен-
денция за селекциониране в 50% от тях на ши-
рокоспектърна β-лактамаза и карбапенемаза от 
клас A.

Изводи: Това проучване предоставя по-
лезна информация за по-доброто разбиране на 
комбинираната терапия, свързана с механизмите 
на антибиотична резистентност, и отворя врата за 
разработване на ефективни протоколи за лечение 
с антибактериални средства, за да се предотвра-
ти прекомерната употреба на антибиотици в кли-
ничната практика. Изследването ни показва, че 
водещ резервоар с епидемиологично и клинично 
значими бактериални щамове се явява чревния 
тракт на пациентите, а колонизацията е водещ 
рисков фактор за възникване на клинично проя-
вени инфекции. Това налага необходимостта от 
ежеседмично микробиологично мониториране на 
пациентите. От друга страна, бързата и широка 
контаминация на предметите от външната среда 
изисква строг текущ противоепидемичен контрол, 
обучение по хигиена и дезинфекция на персона-
ла, придружители и пациенти.
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Антибиотик
E. coli E. cloacae Klebsiella spp. S. marcescens

S R S R S R S R
Gentamicin 0 2 0 1 0 2 1 0
Tobramycin 0 2 0 1 1 1 1 0
Amikacin 2 0 1 0 1 1 1 0
Ciprofl oxacin 1 1 0 1 0 2 1 0
Levofl oxacin 1 1 0 1 0 2 1 0
Trimet./Sulfamet. 1 1 1 0 1 1 1 0
Ceftazidim 1 1 0 1 1 1 1 0
Cefepim 1 1 0 1 1 1 1 0
Ticarcillin 0 0 0 1 0 2 1 0
Piperacllin/Tazobac. 1 1 0 1 1 1 1 0
Aztreonam 1 1 0 1 1 1 1 0
Imipenem 2 0 0 1 1 1 1 0
Meropenem 2 0 0 1 1 1 1 0
Colistin 2 0 1 0 2 0 0 1

Таблица 3. Антибиотикочувствителност на изолирани Грам-отрицатели причини-
тели на бактериемии.

Библиографията от 7 до 13 източник ще бъдат пре-
доставени от редакцията при поискване.
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АНАЛИЗ НА ОСТРИТЕ ИНТОКСИКАЦИИ С КО-
КАИН ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ ГОДИНИ

Раденкова – Саева Ю.

УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов», Клиника по токсикология

Резюме:Цел: Да се анализират резултатите от проучване на острите интокси-
кации с кокаин, при пациенти, приети в Клиника по токсикология, Отделение - възраст-
ни, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” за период от две години. Методи: Извършен е ретроспек-
тивен преглед на всички пациенти с остри интоксикации с кокаин, лекувани в нашата 
Клиника в периода януари 2018 г.  - декември 2019 г. Анализирани са демографските ха-
рактеристики на пациентите, клиничното протичане и лечението на екзогенните ин-
токсикации. Резултати: За проучвания период в Отделение - възрастни на Клиниката 
по токсикология са лекувани 10 пациенти с остро отравяне с кокаин, на възраст между 
19 и 44 години. Болшинството от тях са мъже - 14 (82.35%), жените са 3 (17.65%). При 
шест (35.30 %) от пациентите се касае за монотоксични интоксикации само с кокаин, 
при 11 от тях (64.70 %), отравянията са комбинирани с други психоактивни вещества 
или медикамент – алкохол, канабис, екстази, амфетамини, ривотрил. В клиничната 
картина водещи са кардиотоксичният, церебротоксичният и гастритният синдром. 
Приложена е поддържаща терапия, като основният начин на лечение включва интраве-
нозни инфузии, стомашна промивка, активен въглен, кислород, бензодиазепини, симп-
томатично лечение. Заключение: Употребата на кокаин се превръща в нарастващ про-
блем на общественото здраве в Европа. Професионалната помощ е най-добрият начин 
за предотвратяване на предозиране с кокаин.

Ключови думи: кокаин, психоактивни вещества, алкохол, канабис
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ANALYSIS OF ACUTE COCAINE INTOXICATION FOR TWO YEARS PERIOD

Radenkova - Saeva J.

UMHATEM „NI Pirogov“, Clinic of Toxicology

Summary:Objective: To analyze the results of a study of acute cocaine intoxication in patients admit-
ted to the Clinic of Toxicology, Department for Adults, UMHATEM “NI Pirogov” for two years period. Methods: 
Retrospective review of all poisoned patients with cocaine, treated to our Clinic between January 2018 and De-
cember 2019 was performed. Demographic data, clinical course, and therapy, were obtained retrospectively 
from the patients’ charts. Results: A total 17 patients with acute exogenous intoxications with cocain were 
treated in the Toxicology Clinic, Department for Adults in the study period. Patients were aged between 19 and 
44 years. Most of them were male 14 (82.35%), female - 3 (17.65 %). Six (35.30 %) of the patients referred to 
monotoxic intoxication with cocaine only, in 11 of them (64.70%) the poisonings were combined with other psy-
choactive substances or medication - alcohol, cannabis, ecstasy, amphetamines, rivotril. In the clinical picture 
- cardiotoxic, cerebrotoxic and gastric syndrome are leading. Management in all cases was supportive with the 
main treatment modality being intravenous fl uids, gastric lavage, activated charcoal, oxygen, benzodiazepines 
, symptomatic treatment. Conclusion: Cocaine use has become an growing public health problem in Europe. 
Professional help is the best way to prevent cocaine overdose.

Keywords: cocaine, psychoactive substances, alcohol, cannabis
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Въведение. Кокаинът е стимулант на цен-
тралната нервна система, който се извлича от 
листата на растението Erythroxylon coca чрез орга-
нични разтворители. Представлява бял, кристало-
образен прах. Кокаинът води до пристрастяване, 
като психологическата зависимост е по-силно из-
разена от физическата. Чувството на умора, раз-
дразнителността, депресията и разстройствата на 
съня могат да продължат седмици след спиране 
на употребата.  При употребата на кокаин много 
бързо се развива толеранс [6, 9].

Коката /Erythroxylum coca/ е храст, произ-
хождащ от Амазония, обитаващ топли и влажни 
долини между 1000 и 2000 метра надморска висо-
чина. Това растение е фундаментално за индиан-
ските култури на Андите и Амазония. От този вид 
кока се произвежда кокаинът. Откакто е познато 
в човешката история, листата му се дъвчат зара-
ди техния стимулиращ ефект и облекчаването на 
дихателните проблеми, дължащи се на живота в 
толкова големи височини. Според цитат от пър-
вите испански хроники, индианците ценели расте-
нието повече от златото и среброто, защото човек 
не чувства нито глад, нито жажда, когато дъвче 
листа от кока. Инките са използвали листата за 
религиозни цели. В наши дни чаят от кока е лега-
лен в Перу, Боливия, Колумбия, Еквадор. Много 
от коренните жители на Андите използват чая за 
медицински цели. Чай от кока често се препоръч-
ва на туристите по високите части на Андите за 
предотвратяване на височинната болест - сороче. 
Въпреки това неговата действителна ефектив-
ност никога не е изцяло проучвана. 

През 19-ти век е открита активната състав-
ка на листата – benzoylmethyl ecgonine. Тогава 
кокаинът става популярен като стимулант и лока-
лен анестетик. В края на 19-ти век негативните от-
звуци за ефектите от кокаина започват да се уве-
личават. След Първата световна война кокаинът 
е забранен, като по същото време са създадени 
вещества, които могат да заменят кокаина като 
локален анестетик [5,6].

Съвременната употреба на кокаин започва 
през 60-те години на 20-ти век в средите на хора 
с големи финансови възможности, които могат да 
си позволят толкова скъпа „дрога“: сферите на ре-
кламата, модата и реактивните самолети. 

В България кокаинът се употребява главно 
от младите хора.

В Европа 96 милиона души на възраст от 15 
до 64 години (29% от населението) поне веднъж в 
живота си са пробвали забранени наркотици. 

Най-популярният наркотик е марихуаната, 
чието потребление надвишава поне пет пъти по-
треблението на друг вид дрога, сочи доклад, из-
готвен от Европейския център за мониторинг на 
наркотиците и зависимостите (EMCDDA) [14].

В момента особен бум в Европа се наблю-
дава при злоупотребата с кокаин. През 2017 г. са 
били иззети 140 тона кокаин, почти двойно повече 
отколкото предходната година. Нелегалната упо-
треба на това психоактивно вещество достига ре-
кордно равнище.

Значението на хероина, който дълго време 
е определян като «европейския наркотик», губи 
позиции, употребяван от все по-малко хора. Едно-
временно с това нараства и възрастта на хората, 
които дълго време употребяват дрога: средната 
възраст на починалите от предозиране се е уве-
личила до 39 години  [14].

Начинът на употреба на кокаин зависи от 
формата, в която е самият кокаин, като може да 
се приема през носа, през устата и венозно. 

Стимулантите в т.ч. кокаинът работят като 
стимулират освобождаването на невромедиатори 
от групата на катехоламините от пресинаптичните 
депа. Тези катехоламини са допамин, серотонин и 
норадреналин и участват активно в дейността на 
мозъчната система на възнаграждението /център 
на удоволствието/.

Друг механизъм на действие е потискане на 
обратния захват на катехоламините, поради което 
те престояват повече време в синаптичното прос-
транство. Именно тази прекалена стимулация на 
центъра на удоволствието предизвиква кокаино-
вата интоксикация  [7, 8 13].

Кокаинът и неговите метаболити се елими-
нират от организма до 3 дни. 

Продължителността на ефекта зависи 
от това какъв е начинът на употреба. Ефектът от 
смъркане на кокаин трае само от 5 до 30 минути. 
При пушене на крек - още по-кратко – от 5 до 15 
минути.

Като при много други психоактивни веще-
ства, ефектите зависят от дозата, начина на упо-
треба и самия човек (физическото и психическото 
му състояние). 

Ефектите при употреба на кокаин са 
следните:

• Увеличава се издръжливостта, а чув-
ствата на глад и умора отслабват.

• Зениците се разширяват, дишането се 
учестява.

• Температурата на тялото се повишава.
• Употребяващият се чувства ведър и раз-

веселен, по-енергичен и самоуверен, 
става по-приказлив.

• Често при употребата на кокаин употре-
бяващите стават неспокойни и раздраз-
нителни.

• Кокаинът стимулира централната нерв-
на система, увеличава сърдечната чес-
тота, повишава кръвното налягане. 

• При високи дози могат да се появят симп-
томи на психоза – объркване, страх, па-
раноя, халюцинации, агресивност [1,2].     

Някои от основните рискове от употреба-
та на кокаин са следните:

• Кокаинът намалява апетита, поради кое-
то редовно употребяващите могат да 
страдат от недохранване и да загубят 
много от теглото си. Това води до отслаб-
ване на имунитета и рискът от развитие 
на различни заболявания се увеличава.

• Кокаинът свива кръвоносните съдове, 
увеличава сърдечната честота и пови-
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шава кръвното налягане. Употребяващи-
те могат да получат инфаркт или инсулт, 
което да доведе до внезапна смърт. 

• Могат да се наблюдават нарушения във 
фината моторика и нарушения на сър-
дечния ритъм.

• Кокаинът може да предизвика стомаш-
но-чревни смущения като болки в коре-
ма и гадене.

• Кокаинът премахва чувството на умора. 
Заради това често пъти употребяващи-
те изразходват всичките си енергийни 
ресурси и без да осъзнават, надхвърлят 
възможностите си. В комбинация с без-
сънието това може да доведе до изтоще-
ние. За да се справят с него, много хора 
започват да употребяват отново.

• Рискът от изтощение е още по-голям 
при комбинирането на кокаин и алкохол. 
Докато алкохолът отпуска и замайва, 
кокаинът стимулира и събужда човека. 
Липсата на добра преценка за консуми-
рания алкохол може да доведе до алко-
холно отравяне. След преминаването на 
тези ефекти пък настъпват вторични не-
желани реакции [3,4].

• При високи дози употребата на кокаин 
може да доведе до развитието на психо-
за – тежка параноя, халюцинации, агре-
сивност и загуба на връзка с реалността.

• Смъркането на кокаин причинява сви-
ване на кръвоносните съдове в носа. В 
случаи на честа употреба носните лига-
вици и хрущял могат да се увредят. Това 
може да доведе до загуба на обоняние-
то, постоянно отделяне на секрети от 
носа и кръвотечение. Може да се стигне 
до пълно разрушаване на носната пре-
града. 

• Употребата на нестерилни игли и сприн-
цовки за инжектиране на кокаин може да 
причини кожен абсцес, тежки алергични 
реакции и заразяване с кръвнопреноси-
ми инфекции като ХИВ и хепатити  [1, 2, 
15].

Пушенето на крек носи повече физиче-
ски рискове, включително сериозно увреждане 
на белите дробове: трудно дишане, недостиг на 
въздух, хрипове, кашлица, силни болки в гърдите, 
кръвохрак, ниско ниво на кислород в кръвта. 

Тъй като кокаинът свива кръвоносните съ-
дове, хората с хронична употреба могат да стра-
дат и от тежко възпаление на венците и разруша-
ване на зъбите.

Някои хора след спиране на кокаина стра-
дат от тежка депресия, която може да доведе до 
самоубийство.

В голям риск са хората със сърдечно-съ-
дови заболявания, диабет или епилепсия. При 
употреба на високи дози е възможно увреждане 
на бъбреците, включително и бъбречна недоста-
тъчност.

Съществува риск от бързо развитие на за-

висимост. Кокаинът притежава най-високия по-
тенциал за развитие на зависимост, по-висок от 
този на хероина, никотина и алкохола [6].

Цел: Да се    анализират резултатите от 
проучване на острите интоксикации с кокаин при 
пациенти, приети за лечение в Клиника по ток-
сикология,  Отделение  - възрастни, УМБАЛСМ 
«Н.И.Пирогов «, за период от две години (януари 
2018г. - декември 2019 г.). 

Методи: Извършено е ретроспективно про-
учване при пациенти с остро отравяне с кокаин. 
Анализирани са демографските характеристики 
на пациентите, клиничното протичане и лечение-
то на екзогенните интоксикации. 

Резултати: За проучвания период в Отделе-
ние - възрастни на Клиниката по токсикология са 
лекувани 17 пациенти с остро отравяне с кокаин. 

Изследваните лица са на възраст от 19 до 
44 години, от които 14 (82.35%) мъже и 3 (17.65 
%) жени. 

18%

82%

Фигура 1. Разпределение по пол

При шест души (35,30%) от пациентите се 
касае за монотоксични интоксикации само с кока-
ин, при 11 от тях (64.70 %), отравянията са комби-
нирани с други психоактивни вещества или меди-
камент – алкохол, канабис, екстази, амфетамини, 
ривотрил. 

35%

655%

Фигура 2. Вид на интоксикацията

Клиничната картина е представена с карди-
отоксичен, церебротоксичен и гастритен синдром. 

Кардиотоксичен синдром, изявен със сър-
цебиене, повишени стойности на артериалнота 
налягане, стягане в сърдечната област, тахикар-
дия, с различна степен на тежест, както и  цере-
бротоксичен синдром, изявен с тревожност, ажи-
тация, агресия, е регистриран при всички паци-
енти с монотоксични интоксикации, както и при 
някои пациенти с комбинирани итоксикации.
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При пациентите с комбинирани итоксикации 
се наблюдава кардиотоксичен синдром,  с раз-
лична степен на тежест, както и  церебротоксичен 
синдром (сънливост, главоболие, световъртеж) и 
гастритен синдром  (гадене, повръщане).

Приложена е поддържаща терапия, като ос-
новният начин на лечение включва интравенозни 
инфузии, стомашна промивка, активен въглен, кис-
лород, бензодиазепини, симптоматично лечение.

Обсъждане: Предозирането на кокаин в 
световен мащаб се колебае през годините. За пе-
риода 2006 г. - 2010 г. се наблюдава спад в броя на 
докладваните случаи, но през последните години 
се наблюдава увеличение на отчетените случаи, 
свързани с интоксикация с кокаин.  По отношение 
разпределението по пол, се установява, че мъже-
те по-често предозират, отколкото жените. Съот-
ношението на предозиране на кокаин мъже / жени 
е 3: 1  [14].

Остра интоксикация може да възникне как-
то при прием на твърде голямо количество кока-
ин, така и при прием на по-малко количество, но 
в комбинация с алкохол или други стимуланти  [4, 
12, 15].   Някои от симптомите могат да бъдат:

• нарушена сърдечна дейност – аритмия, 
ускорена сърдечна дейност - тахикардия;

• тревожност, паника, параноя;
• агресия;
• остра психоза;
• високо артериално налягане, висока 

температура, прегряване;
• тремор, скърцане със зъби, дистония 

(неволеви движения на крайниците и 
мускулни контракции), мускулни спазми, 
припадъци;

• рабдомиолиза (разпадане на мускулна 
тъкан и отделяне на големи количества 
мускулен белтък миоглобин в кръвта, 
което води до тежко увреждане на бъ-
бреците и смърт);

• смърт поради инфаркт или тежка арит-
мия  [10, 11, 15].

Анализът на резултатите от нашето проуч-
ване, при пациенти с остра интоксикаия с кокаин 
са сходни с подобни проучвания както по отноше-
ние на възрастовото разпределение и пол, така и 
при клиничната симптоматика и тежест на инток-
сикацията, а именно:

1. Изследваните пациенти приети за лече-
ние в Клиниката по токсикология, Отделение  - 
възрастни, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, за период 
от една година са във възрастовия диапазон – 19 
- 44 години.

2. Доминира мъжкият пол.
3. Превалират комбинираните интоксика-

ции с други психоактивни вещества, предимно 
алкохол.

4. В клиничната картина водещи са карди-
отоксичният, церебротоксичният и гастритният 
синдром.

5. Преобладават пациентите със средно 
тежка степен на интоксикация.

Заключение: Употребата на кокаин е на-

растващ обществено-здравен проблем в Европа. 
Идеята, че рекреационната употреба на това пси-
хоактивно вещество е «безопасна», трябва да се 
разсее, тъй като дори и малки количества могат 
да имат катастрофални последици, включително 
внезапна смърт. 

Получаването на професионална помощ 
възможно най-бързо е най-добрият начин за пре-
дотвратяване на предозиране с кокаин.
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НАВОДНЕНИЯТА - ПРИЧИНА ЗА ПОСЛЕДВА-
ЩО ВЛОШАВАНЕ НА ХИГИЕННО- ЕПИДЕМИ-
ОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА
Василева Р.1, А Георгиев2, М. Карчева3, Х. Романова4
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4-Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина”, МУ-Варна

Резюме: Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия, 
в резултат на обилни валежи, интензивно снеготопене, повдигане дъното на реката 
или разрушаване на язовирни стени, диги, скъсани стени на водохранилища, спукани 
водопроводи. При всяко едно наводнение се очакват като последици - материални щети 
(разрушаване на мостове, сгради, пътища, коли, канали и канализационни системи, раз-
рушаване на промишлени обекти, ЖП елементи, газоразпределителна, водоснабдител-
на, комуникационна, напоителна, отводнителна мрежа и инфраструктурни обекти), 
медицински загуби (на човешки животи, неблагоприятни последици върху психиката на 
оцелелите, застрашаване живота и здравето на домашни и диви животни в зоната 
на наводнението), влошена хигиенно-епидемиологична обстановка (замърсяване на во-
дата, химическо и биологично замърсяване на околната среда от разливи на опасни 
химични вещества и трупове на удавени животни) [1,3,5,6,8,9]. Целта на настоящият 
обзор е да представи наводненията като причина за последващо влошаване на хигиен-
но- епидемиологичната обстановка. Материал и методи: извършен е анализ на научна 
литература и са обобщени причините и последствията от възникването на водни епи-
демии като резултат от настъпили наводнения. Резултати: Анализирани са характе-
ристиките на епидемичния процес при водни епидемии. Представени са инфекциозни 
заболявания с фактор на предаване водата. Заключение: Познанията и уменията за 
справяне на хората в случай на наводнение са важен елемент от подобряване на хиги-
енно епидемиологичната обстановка в условия на наводнения.

Ключови думи: наводнения, хигиенно- епидемиологична обстановка 
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 FLOODS - REASON FOR FOLLOW-UP OF HYGIENE-EPIDEMIOLOGICAL SITUATION
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Sumary: Flooding is the temporary fl ooding of water over a large area as a result of heavy rainfall, heavy 
snowmelt, raising the river bottom or the destruction of dams, dams, broken walls of reservoirs, ruptured water 
pipelines. Each fl ood is expected to have consequences - material damage (destruction of bridges, buildings, 
roads, cars, canals and sewer systems, destruction of industrial sites, railway elements, gas distribution, water 
supply, communication, irrigation, drainage network and infrastructure sites), medical losses (losses of human 
lives, adverse effects on the psyche of the survivors, endangering the life and health of domestic and wild ani-
mals in the fl ood zone), deteriorated hygienic and epidemiological situation (death water shedding, chemical 
and biological pollution from spills of dangerous chemicals and carcasses of drowned animals)[1,3,5,6,8,9]. 
The purpose of this review is to present the fl oods as a reason for the subsequent deterioration of the hygienic 
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Въведение: Наводнението е временно за-
ливане с вода на значителна територия, в резул-
тат на обилни валежи, интензивно снеготопене, 
повдигане дъното на реката или разрушаване на 
язовирни стени, диги, скъсани стени на водохра-
нилища, спукани водопроводи. Наводненията 
може да са следствие от различни селскостопан-
ски дейности като напояване, ерозиране на поч-
вата, дренажи и други [6,8].

При всяко едно наводнение се очакват като 
последици - материални щети (разрушаване на 
мостове, сгради, пътища, коли, канали и канали-
зационни системи, разрушаване на промишлени 
обекти, ЖП елементи, газоразпределителна, во-
доснабдителна, комуникационна, напоителна, 
отводнителна мрежа и инфраструктурни обекти), 
медицински загуби (човешки животи, неблагопри-
ятни последици върху психиката на оцелелите, 
застрашаване живота и здравето на домашни и 
диви животни в зоната на наводнението), влоше-
на хигиенно-епидемиологична обстановка (за-
мърсяване на водата, химическо и биологично 
замърсяване на околната среда от разливи на 
опасни химични вещества и трупове на удавени 
животни)[3,6,8,9,13,16,17,20,21]. 

В едни случаи наводненията се образуват 
бавно, докато в други се появяват само за броени 
минути. Наводненията се различават по своя про-
изход, честота, продължителност на въздействи-
ето, нанесени щети и брой на жертвите. По про-
изход се делят на естествени природни (обилни 
валежи, интензивно снеготопене, заприщване на 
речни корита, вулканична дейност, цунами, торна-
до) и наводнения от изкуствен произход (аварии в 
хидросъоръжения, скъсване на язовирни стени, в 
резултат от човешки действия или бездействия). 
Според честотата на възникването си се делят 
на: внезапни, със среден темп на възникване и с 
бавно начало. Според продължителността на въз-
действието се делят на: малки, опасни, опустоши-
телни и катастрофални[10,16,17,20,21,23,]. 

Последиците за здравето на хората при 
наводнения могат да бъдат категоризирани като 
преки и косвени. Причинените материални и ико-
номически загуби рефлектират върху население-
то от засегнатата област в много направления. 
Класификациите на медицинските последици са 
важни и полезни за подпомагане на всички про-
цеси свързани с планирането и управлението на 
наводненията [1, 8,9,11,13,14,15,16]

От особено значение за човешката патоло-
гия е влошаването на епидемичната обстановка 

по време на наводнения. Замърсяването на во-
дата става при достъп на болни с безсимптомни 
клинични форми[16,17,19,20,2123].

Цел: Да представят наводненията като при-
чина за последващо влошаване на хигиенно- епи-
демиологичната обстановка. 

Материал и методи: Извършен е анализ 
на научна литература и са обобщени причините 
и последствията от възникването на водни епиде-
мии като резултат от настъпили наводнения. По-
сочени са хигиенно-противоепидемични и профи-
лактични мерки за справяне с огнище на зараза.

Резултати: Предпоставки за повишаване 
риска от заболявания сред засегнатото население 
в резултат на наводнение: значителна плътност 
на населението в наводнените райони, уврежда-
не на водоснабдителната и канализационна мре-
жа, екологични изменения, които благоприятстват 
настъпването и разпространението на различни 
инфекции, замърсяване на питейната вода. 

При наводнение се наблюдава контамини-
ране на външната среда с биологични, химич-
ни или радиоактивни средства, които могат да 
предизвикат опасни поражения в населението и 
да създадат предпоставки за дългосрочна смърт-
ност. Възможно е замърсяване с диоксиноподоб-
ни остатъци, широк спектър от вредни химични 
вещества, включително цианиди, смоли, лепила, 
пестициди, арсен, определени нива на радиация  
[1,19,24,25,26]

След отдръпването на водата населението 
от засегнатата зона няма възможност да се върне 
в домовете си и има реална опасност от възник-
ването на епидемии от дизентерия, холера, коре-
мен тиф, малария или възникване на интоксика-
ции от отровни химически вещества отложени на 
територията на залетите райони [9,10].

Водата е фактор за предаването на патоген-
ни микроорганизми, причиняващи  заразни боле-
сти, някои от които с епидемичен потенциал (хепа-
тит А, хепатит Е, полиомиелит, дизентерия, коре-
мен тиф и други). По-рядко тя е фактор за преда-
ване на заразата и при някой други заболявания 
(туларемия, лептоспирози) [8,9,10,11,14,15,16,17]

Замърсяването на водата с патогенни ми-
кроорганизми се осъществява по различни начини:

• водопроводната вода се замърсява 
най-често при аварийни ситуации (не-
правилно „кръстосване“  на водопровод-
ната с канализационната мрежи);

• речната вода се замърсява при попада-
нето в нея на фекални отпадъци,при из-

and epidemiological situation. Material and methods: An analysis of the scientifi c literature has been carried 
out and the causes and effects of water epidemics as a result of fl oods have been summarized. Results: The 
characteristics of the epidemic process in water epidemics were analyzed. Infectious diseases with a transmis-
sion factor of water are presented. Conclusion: Knowledge and skills to deal with people in the event of a fl ood 
are an important element in improving the hygienic epidemiological situation in fl ood conditions.

 Keywords: fl oods, hygienic and epidemiological situation
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пускане на канални води;
• езерните и морски води при пране на за-

мърсени дрехи, при изхвърляне на трупо-
ве на животни, починали от заразни боле-
сти или удавени животни от наводнения;

• изобилни валежи, тежки наводнения, по-
вреждащи централно водоснабдяване;

• използване на вода, която не е била под-
готвена за питейни цели (нефилтрирана, 
нехлорирана).

По воден път, особено след преживяно на-
воднение е възможно да възникват големи епи-
демии от чревни, които обхващат стотици, хи-
ляди хора от мястото на инцидента. Чревните 
инфекции се разпространяват лесно на места, в 
които комунално-хигиенното осигуряване е не-
задоволително. По време на природни бедствия 
(наводнения, урагани, бури) много рязко се уве-
личава опасността от замърсяване на питейна-
та вода с причинители на заразни заболявания 
[8,9,19,21,22,23,24,25,26]

Истински водни епидемии (хепатит А, хепа-
тит Е, шигелози, коремен тиф) с голям или по-ма-
лък обхват на жителите от дадени населени мес-
та възникват, когато водоснабдяването е централ-
но[1,19,20,21,23,24,25,26]

Характеристика на водните епидемии:
• бързо нарастване на заболяемостта 

през сезон, който не е специфичен за 
чревни инфекции;

• заболяват всички жители, които са пили 
вода от повредената водопроводна мре-
жа;

• в населеното място се откриват „оази-
си“, където няма заболели лица и това 
са тези, които са ползвали вода от друг 
водоизточник;

• няма болни с чревни инфекции между 
децата до 1 годишна възраст (на тях 
обикновено се дава преварена вода);

• след отстраняване на повредата във во-
доизточника заболяемостта спада;

• острите водни епидемии имат харак-
терно графично изображение –стръм-
но начало, максимум от 2-3 седмици и 
стръмна низходяща част, обикновено 
се наблюдава, т. нар. епидемиологична 
опашка, която се дължи на заболявания 
възникнали по контактно-битов път от 
предишни заболявания с воден произ-
ход; 

• при епидемиологичното проучване всич-
ки заболели съобщават за общ посред-
ник – водата;

• инкубационният период е удължен пора-
ди ниската заразяваща доза и от  раз-
реждането на водата. 

Чревни инфекции, развиващи се след от-
дръпването на водата от засегнатия район:

Вирусен хепатит А
В разпространението на хепатит А се раз-

граничават три географски зони – на висока енде-

мичност (Азия, Африка), ниска ендемичност (Цен-
трална и Западна Европа, северна Америка, Ав-
стралия, Нова Зеландия), междинна зона (страни 
от Югоизточна Европа, включително България).

Вирусният хепатит А се причинява от хепа-
титен вирус А (HAV). В околната среда (фекални 
води) може да се запази от няколко седмици до 
няколко месеца. Входна врата на вируса е уста-
та на възприемчивия индивид. Източник на ин-
фекцията е болния човек. Вирусът се отделя от 
заразения организъм с фекалии, урина и слюнка 
още през инкубационния период, като с появата 
на иктер излъчването на вируса рязко намалява. 
Важно значение за разпространяването на ин-
фекцията имат амбулаторните, безсимптомните 
форми на протичане, т.е. тези, които безпрепят-
ствено разсейват заразата. Основен механизъм 
на предаване на инфекцията е фекално-орални-
ят. Основните пътища на заразяване са воден, 
алиментарен и контактно-битов. Контактно-бито-
вият път на предаване на инфекцията е описан 
като основен, но при наводнения и други природ-
ни бедствия са възможни – воден и хранителен 
път на предаване. Възприемчивостта към тази 
чревна инфекция е всеобща. Имунитетът след 
преболедуване е моноспецифичен и пожизнен. 
За специфична профилактика има разработени 
убити ваксини.

Водните епидемии са свързани с контами-
ниране на водата с HAV най-често след преживя-
но наводнение.  

Мерките в епидемичното огнище са ранна 
диагноза и изолиране на всички болни в инфекци-
озно отделение. Контактните лица се проследя-
ват и наблюдават в продължение на 45 дни. Спря-
мо външната среда се провежда дезинфекция.

За профилактика на заболяването се осигу-
рява безопасното водоснабдяване, безопасността 
на храните, подобряване на хигиенни изисквания, 
редовно измиване на ръцете и ваксина срещу хе-
патит А[1,8,9,19]

Вирусен хепатит Е
Наблюдаван за първи път през 1955г. в Ин-

дия, когато възниква епидемия по воден път с 
около 30 000 заболели. Отчетен е висок летали-
тет при бременни жени.

Причинител на заболяването е вирусът на 
хепатит Е (HEV), който се отличава с изключителна 
устойчивост на високи температури във външната 
среда и към дезинфекционни средства. Ендемич-
ни райони са страни в Южна и Централна Азия, 
Северна и Западна Африка, централна Америка. 
Познати са 4 генотипа на вируса – генотип 1 се 
разпространява предимно в Азия и Северна Аф-
рика, генотип 2 се открива предимно в Централна 
Америка и Южна Африка, генотип 3 – в Азия, Се-
верна и Южна Америка и целия европейски регион 
и генотип 4 – в Азия. Първият случай в България 
е открит през 1995г. от П. Теохаров и сътр. През 
следващите години се описват спорадични случаи. 
В структурата на хепатитите заема около 2-3%. 
Имунитетът след преболедуване е траен и монос-



32

VIII, 2020, 2(18)

пецифичен. Профилактичните мерки са неспеци-
фични:  осигуряване на безопасна питейна вода и 
оптимални санитарно- хигиенни условия на бит и 
труд, повишаване на здравната и санитарна култу-
ра на населението.Специфична профилактика се 
прилага в Китай. Мерките в  епидемичното огнище 
са сходни с тези при хепатит А [1,8,9,19]

Коремен тиф
Коремния тиф е остро  инфекциозно за-

боляване със специфична локализация в тънки-
те черва и последващо поразяване на лимфния 
апарат в тях. Причинител е  Salmonella typhi. Из-
държливостта на бактерия във външната среда е 
сравнително висока. В течаща вода до 4 дни, в 
застояла вода до 12 дни, във водоеми и канални 
води от няколко седмици до 90 дни. Попаднали 
през устата тифни бактерии се поселват в тънките 
черва (илеум), където предизвикват възпаление 
на Пайеровите плаки и мезентериалните лимфни 
възли, следват процеси на навлизане на бактери-
ите в кръвния ток – бактериемия  и излъчването 
им през бъбреците или през жлъчен мехур в лу-
мена на червата. Клиничното протичане е циклич-
но ( начален период една седмица, период на раз-
гар една седмица, период на реконвалесценция). 
Леталитетът от коремен тиф в миналото е дости-
гал  25 % в  последните години е сведен до 0.2-0.5 
%. Източник на инфекцията са болни  и заразоно-
сителите. Отделянето на патогенните причините 
продължава 2-3 седмици в реконвалесцентния 
период. Голямо епидемиологично значение имат 
– леките, амбулаторните и абортивни форми. Ме-
ханизмът на предаване на инфекцията е фекал-
но-орален. Водата е важен фактор за предаване-
то на коремен тиф.

В България в миналото са отбелязани срав-
нително високи стойности на заболяемост от ко-
ремен тиф (от 1950 - 1965 година те са повече 
от 5 промила, след 1970 година има чувствителен 
спад до 0.01 промила). В периода от 1983 до 1992 
година има регистрирани епидемични взривове в 
няколко български града – Смолян, Търговище, 
Габрово и Пловдив с общо 41 клинично проявени 
заболявания. През последните години в България 
има регистриран само един случай на коремен 
тиф през 2010 година.

В България за целева имунизация е пред-
видена Vi-полизахаридна коремнотифна ваксина. 
Лицензирана е също и жива атенюирана ваксина 
срещу коремен тиф Ту -21.

В условия на наводнение е важно насе-
лението да бъде информирано за правилата за 
действие и поведение при възникването им с ог-
лед намаляване на риска от възникване на епиде-
мични ситуации [6,8,9,10,19,24]

Мерките в епидемичното огнище, възник-
нало в резултат на наводнение са комплекс-
ни[17,18,19] С приоритет е осигуряването на 
безопасна питейна вода. Първите видими пока-
затели за замърсяване на водата след преживя-
но наводнение са плаващи частици, промяна в 
цвета, повишена мътност, необичаен, неприятен 

мирис [18,19]. Преди употреба такава вода тряб-
ва задължително да се обработи и дезинфекци-
ра. Не се препоръчва използването на вода от 
местни или неконтролирани източници като кла-
денци, сондажи, чешми и други. Всеки засегнат 
от наводнението водоизточник трябва задължи-
телно да бъде почистен и дезинфекциран и да 
се проверяват в последствие  качествата на во-
дата[18,19,23]. Задължителна е консумацията на 
вода, доставена от органите на Гражданска защи-
та в затворени цистерни или промишлено бути-
лирана минерална  вода[8,9,10,20,21,22,23]. При 
липса на организирана доставка на питейна вода, 
малки количества може да бъдат обработени в 
домашни условия. При тези условия се препоръч-
ва преваряване на питейна вода – нужно е да ври 
от 5 до 15 минути и след това задължително тряб-
ва да се съхранява в  измити и плътно затворе-
ни съдове; дезинфекция на питейна вода – това 
може да се направи с таблетки за дезинфекция 
на водата. Когато водата е мътна преди прева-
ряване или преди обработка с дезинфекционни 
препарати трябва задължително да се прецеди 
през многослойна марля или чисто парче от плат. 
Съдовете за готвене преди употреба трябва  да 
се измиват с преварена или дезинфекцирана 
вода. Апелира се към повишена бдителност и 
хигиена на ръцете (често измиване с преварена 
или дезинфекцирана вода)[6,7,17,18,19] При поя-
ва на симптоми на стомашно-чревно заболяване 
като повръщане, диария, втрисане, температура 
и обща слабост трябва незабавно да се потър-
си лекарска помощ за консултация  и лечение[ 
6,7,8,9,19,20,21,23,24,25]

Заключение: Наводненията са често сре-
щани природни бедствия на територията на Репу-
блика България. Те създават реална опасност за 
развитието на епидемии с водещ фактор водата. 
Превантивните дейности за намаляване на риска 
от разпространение на заразни болести е важен 
етап от борбата с природните бедствия в страната.  
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Декларация за безопасност на Rotarix4,14  
Rotarix трябва да се приема перорално и НЕ трябва да се инжектира при никакви обстоятелства.4 
Rotarix не трябва да се прилага на лица с известна свръхчувстви телност към компоненти на ваксината, на лица с известна свръхчувствителност след предишно прилагане на ротавирусни ваксини, на лица с анамнеза за инвагинация, на лица с некоригирана вродена малформация (като дивертикула на Мекел) на стомашно-чревния тракт, която би спомогнала за 
инвагинация, или на лица с тежко комбинирано имунодефицитно нарушение (ТКИН).4 
• Най-често съобщаваните нежелани реакции в клиничните изпитвания са раздразнителност и диария. По време на рутинна употреба на Rotarix се съобщава много рядко за инвагинация. Честотата на съобщаване на хематохезия и гастроентерит с отделяне на ваксинален щам при кърмачета с тежък комбиниран имунодефицит (SCID) не е известна.14

• Инвагинация е много рядка нежелана реакция от ротавирусна ваксина, включително от Rotarix.4 Признаците на инвагинация могат да включват силна стомашна болка, постоянно повръщане, кр ъв в изпражненията, подут корем и/или висока температура. Тъй като ранните диагноза и терапия са от решаващо значение при лечението на инвагинация, 
родителите/ настойниците трябва да бъдат систематично информирани за много рядката опасност от инвагинация и да бъдат съветвани да търсят медицинска помощ незабавно, ако симптомите на инвагинация се появят в рамките на месец след ваксинацията или по всяко време след това. 14 

• Прилагането на ваксината Rotarix трябва да се отложи при лица, страдащи от остро тежко фебрилно заболяване или от диария или повръщане. Наличието на слаба инфекция обаче не е противопоказание за имунизация.4

Rotarix е жива ваксина срещу ротавирус; перорална суспензия в предварително напълнен апликатор за перорално приложение. Rotarix е показан за активна имунизация на деца на възраст от 6 до 24 седмици за профилактика на гастроентерит, дължащ се на ротавирусна инфекция. Прилагането на Rotarix трябва да се основава на официалните препоръки. Дозировка:  Курсът на 
ваксинация се състои от две дози. Първата доза може да се приложи след навършване на шестседмична възраст. Между дозите трябва да има не по-малко от 4 седмици. За предпочитане е курсът на ваксинация да бъде проведен преди навършване на 16 седмици, но задължително трябва да бъде завършен до 24-седмична възраст. Същата дозировка на Rotarix може да се прилага 
при бебета, родени преждевременно след най-малко 27-та гестационна седмица. По време на клиничните изпитвания рядко са наблюдавани изплюване или повръщане на ваксината, като в такива случаи не е давана заместителна доза. Въпреки това, ако детето изплюе или повърне по-голямата част от дозата ваксина, което е малко вероятно, по време на същото посещение при 
лекаря може да се даде единична заместителна доза. Педиатрична популация: Rotarix не трябва да се използва при деца на възраст над 24 седмици. Противопоказания – Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощните вещества. Свръхчувствителност след предшестващо приложение на ротавирусна ваксина. Анамнеза за инвагинация. Деца с некоригирана 
вродена малформация на гастроинтестиналния тракт, която може да предразполага към развитие на инвагинация. Деца с тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID). Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при лица с остро тежко фебрилно заболяване. Наличието на лека инфекция не е противопоказание. Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при 
лица с диария или повръщане. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Няма данни за безопасността и ефикасността на Rotarix при деца с гастро-интестинални заболявания или забавяне на растежа. При тези деца приложението на Rotarix може да се обсъди внимателно, когато по мнението на лекаря, неприлагането на ваксината носи по-голям риск. 
Като предпазна мярка медицинските специалисти трябва да проследяват за симптоми, показателни за инвагинация (тежка коремна болка, постоянно повтарящо се повръщане, кървави изпражнения, подуване на корема и/или повишена температура), тъй като данните от обсервационни проучвания за безопасност показват повишен риск от инвагинация, в повечето случаи в 
рамките на 7 дни след ваксинация срещу ротавирус. Родителите/настойниците трябва да бъдат посъветвани да съобщават незабавно на техния медицински специалист за такива симптоми. Не се очаква асимптоматични HIV инфекции и такива с леко изразени симптоми да повлияят върху безопасността и ефикасността на Rotarix. В клинично проучване при ограничен брой 
HIV-позитивни бебета без симптоми или с леки симптоми, не са установени видими проблеми, свързани с безопасността. Прилагането на Rotarix на кърмачета с известна или предполагаема имунна недостатъчност, включително in utero експозиция на имуносупресорно лечение, трябва да се основава на внимателна преценка на потенциалните ползи и рискове. Известно е, че след 
ваксинация ваксиналният вирус се отделя с изпражненията, като пиковата екскреция е около 7-мия ден. След прилагане на първата доза лиофилизирана форма на Rotarix чрез ELISA са установени вирусни антигенни частици в 50% от изпражненията, а след прилагане на втората доза в 4% от изпражненията. При изследване на изпражненията за наличие на жив ваксинален щам 
само 17% са били положителни. В две сравнителни контролирани изпитвания отделянето на ваксината след ваксинация с Rotarix течна форма е било сравнимо с наблюдаваното след ваксинирането с лиофилизираната форма на Rotarix. Наблюдавани са случаи на предаване на екскретирания ваксинален вирус на серонегативни контактни на ваксинираните, без това да води до поява 
на клинична симптоматика. Rotarix трябва да се прилага с внимание на лица, които са в близък контакт с лица с имунен дефицит, например лица със злокачествени заболявания, имунокомпрометирани или лица на имуносупресивна терапия. При прилагането на първична имунизация при недоносени бебета (родени ≤ 28 гестационна седмица) и особено при тези с предишна 
анамнеза за недоразвитие на дихателната система, трябва да се има предвид потенциалният риск от апнея и необходимостта от проследяване на дишането за 48-72 часа. Тъй като ползата от ваксинирането при тази група новородени е голяма, то ваксинирането трябва да се направи без отлагане. Защитен имунен отговор може да не бъде постигнат при всички ваксинирани. Rotarix 
не предпазва от гастроентерит, причинен от патогени, различни от ротавирус. Няма данни за приложението на Rotarix като профилактика след контакт. При никакви обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. Ваксината съдържа захароза като помощно вещество. Пациентите с редки наследствени заблявания като непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна 
малабсорбция или захаразо-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат тази ваксина. Проследимост: За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие – Rotarix може да се 
прилага едновременно с всяка от следните моновалентни или комбинирани ваксини [включително шествалентни ваксини (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (цялоклетъчна) (DTPw), ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна) (DTPa), ваксина срещу Haemophilus influenzae тип b (Hib), инактивирана ваксина срещу полиомиелит (IPV), 
ваксина срещу хепатит B (HBV), пневмококова конюгатна ваксина и менингококова серогрупа C конюгатна ваксина. Клиничните изпитвания са показали, че имунните отговори и профилите на безопасност на приложените ваксини не се повлияват. Едновременното приложение на Rotarix с перорална ваксина срещу полиомиелит (OPV) не повлиява имунния отговор към полио 
антигените. Въпреки че, едновременният прием на OPV може леко да намали имунния отговор към ротавирусната ваксина, в клинично изпитване при повече от 4 200 лица, които са приемали Rotarix едновременно с OPV е установено, че клиничната защита срещу тежък ротавирусен гастроентерит се запазва. Няма ограничения по отношение приема на храна и течности от децата 
преди или след ваксинацията. Фертилитет, бременност и кърмене Rotarix не е предназначена за приложение при възрастни. Няма данни за приложението на Rotarix по време на бременност и кърмене. Въз основа на данните от клиничните изпитвания, кърменето не намалява защитата срещу гастроентерит, причинен от ротавируси, която се осигурява от Rotarix. Поради това, 
кърменето може да продължи по време на прилагане на курса на ваксинация. Нежелани лекарствени реакции: Профилът на безопасност, се основава на данните от клиничните проучвания, проведени с лиофилизираната или с течната форма на Rotarix. Общо в четири клинични изпитвания, приблизително 3 800 дози от течната форма на Rotarix са приложени на приблизително 
1 900 кърмачета. В тези проучвания е установено, че профилът на безопасност на течната форма е сравним с този на лиофилизираната форма. В общо двадесет и три клинични изпитвания са приложени приблизително 106 000 дози Rotarix (лиофилизирана или течна форма) на приблизително 51 000 кърмачета. В три плацебо контролирани клинични изпитвания (Финландия, Индия 
и Бангладеш), Rotarix е прилаган самостоятелно (без да съвпада с приложението на рутинните педиатрични ваксини), като честотата и тежестта на очакваните събития (получени 8 дни след ваксинацията), диария, повръщане, загуба на апетит, повишена температура, раздразнителност и кашлица/хрема не се различават значително в групата, приемаща Rotarix, в сравнение с групата, 
приемаща плацебо. Не е наблюдавано повишение на честотата или тежестта на тези събития след прием на втората доза. В сборен анализ от седемнадесет плацебо контролирани клинични проучвания (Европа, Северна Америка, Латинска Америка, Азия, Африка), включително проучвания, при които Rotarix е прилаган едновременно с рутинните педиатрични ваксини, следните 
нежелани реакции (получени 31 дни след ваксинацията) се считат за възможно свързани с ваксинацията. Чести (≥1/100, <1/10) - диария, раздразнителност; Нечести (≥1/1 000, <1/100) - коремна болка, флатуленция, дерматит. Много редки (<1/10 000) - инвагинация, уртикария. С неизвестна честота* Хематохезия, ваксинални вируси при кърмачета с тежко комбинирано 
имунодефицитно нарушение (SCID), апнея при недоносени кърмачета (≤ 28 гестационна седмица) *Тъй като тези нежелани реакции са съобщени спонтанно, не е възможно да се изчисли достоверно тяхната честота. Инвагинация: Данни от обсервационни проучвания за безопасност, проведени в няколко страни, показват, че ваксините срещу ротавирус водят до повишен риск от 
инвагинация, в повечето случаи в рамките на 7 дни след ваксинацията. В тези страни са наблюдавани до 6 допълнителни случая на 100 000 кърмачета спрямо основна честота съответно 25 до 101 на 100 000 кърмачета (на възраст под 1 година) на година. Има ограничени данни за по-малко повишен риск след приложение на втората доза. Остава неясно дали ваксините срещу 
ротавирус повлияват на общата честота на инвагинация въз основа на по-дълги периоди на проследяване. Безопасност при преждевременно родени бебета В едно клинично проучване на 670 преждевременно родени бебета на гестационна възраст от 27 до 36 седмици e приложена лиофилизирана форма на Rotarix, а на 339 е приложено плацебо. Първата доза е приложена 
6 седмици след раждането. Сериозни нежелани събития са наблюдавани при 5,1% от получилите Rotarix, сравнени с 6,8% от получилите плацебо. При получилите Rotarix и плацебо са наблюдавани подобни проценти на други нежелани събития. Не са съобщавани случаи на инвагинация. Безопасност при бебета с инфекция с вируса на човешкия имунен дефицит (HIV) В 
едно клинично проучване, на 100 бебета с HIV инфекция са приложени лиофилизирана форма на Rotarix или плацебо. Профилът на безопасност е подобен при получилите Rotarix и плацебо. Предозиране: Съобщавани са няколко случая на предозиране. Като цяло, профилът на нежеланите събития, съобщавани в тези случаи е подобен на наблюдаваните след прилагането на 
препоръчителната доза Rotarix. Срок на годност: 3 години. Специални условия на съхранение Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява. Притежател на разрешението за употреба: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, Белгия. Локален представител на притежателя на разрешението за употреба: ГлаксоСмитКлайн ЕООД, бул. 
„Цариградско шосе” 115Г, ет. 9; тел.: +359 2 953 10 34. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София тeл.: +359 2 890 34 17 ; уебсайт: www.bda.bg Дата на последно одобрение на КХП от регулаторния орган към 
датата на издаване на материала: 13.02.2020  г. Актуална КХП можете да намерите на: https://gskpro.com/bg-bg/products/ Rotarix е запазена марка на ГлаксоСмитКлайн. Лекарствен продукт по лекарско предписание. Прилага се при деца от 6 до 24 седмици. Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана 
лекарствена реакция, предозиране или неправилна употреба, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Моля съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата.  За 
информация за медикаменти на ГлаксоСмитКлайн може да се свързвате с нас на горепосочените телефони. 

References: 1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy. Stockholm: ECDC; 2017. 2. Steele AD, et al. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12(9): 2406–12. 3. WHO. Wkly Epidemiol Rec. 2013; 88(5): 49–64. 4. GlaxoSmithKline. Rotarix Кратка характеристика на продукта. Февруари 2020 г. Налична на: https://gskpro.com/bg-bg/products/ 
5. Glass R, Parashar U. N Engl J Med. 2006; 354: 75–7. 6. Vesikari T, et al. Vaccine. 2004; 22: 2836–42. 7. EuroRotaNet: Rotavirus Strain Surveillance 2006-2017. Presented at Rotavirus Symposium, Minsk 2018. 8. Public Health England. National norovirus and rotavirus report. 09 May 2019. 9. Standaert B, et al. Infect Dis Ther. 2016; 5: 31–44. 10. Sabbe M, et al. Euro Surveill. 2016; 21(27): pii=30273. 
11. Luna-Casas G, et al. Hum Vaccin Immunother. Available from: https://doi.org/10.1080/21645515.2018. 1540827. 12. Krishnarajah G, et al. Vaccine. 2015; 33(3): 479–86. 13. Deen J, et al. Hum Vaccin Immunother. 2018; 14(2): 495–9. 14. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Scientific conclusions for rotavirus vaccine monovalent. 2017. EMEA/H/C/PSUSA/00002665/201607.

Бебетата могат да бъдат засегнати 
от ротавирус на съвсем ранен етап 
от живота, когато те са най-уязвими към 
дехидратация.1 Първата симптоматична 
инфекция е най-тежка.1,2 Ранната 
ваксинация може да увеличи до максимум 
въздействието на ваксините.2,3   

Въпреки широкото глобално разнообразие 
на циркулиращи ротавирусни щамове 
Rotarix може да помогне за защита срещу 
общо 9 ротавирусни серотипа, всички 
циркулиращи в световен мащаб.4,7* 

Ваксинацията в схема от 2 дози има потенциала да повиши 
завършването, спазването на ваксинационната схема и покритието.10–12

В държавите, които са въвели ваксиниране, 
намаляването на ротавирусните инфекции 
се е запазило с времето.8–10

Ваксинацията с Rotarix може да се завърши 
в 2 дози съвсем рано – на възраст 
10 седмици.4 Тя е получена от човешки 
ротавирусен щам, който е адаптиран към 
човешките черва и индуцира висок имунен 
отговор от първата доза.4-6  

*Комбинирани данни за ефикасност и ефективност.  
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Вашият избор за ранна и широка защита с 2 дози.4
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