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доза доза

90% ЕФИКАСНОСТ срещу тежък 
ротавирусен гастроентерит
(за две години)

над 150  000 000 бебета, 
ваксинирани по света1
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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.  Курсът на ваксинация се състои от две дози. 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. При никакви обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. 
Rotarix не трябва да се използва при деца на възраст над 24 седмици. Противопоказания - Свръхчувствителност към активните вещества (или някое от помощните), както и след предшестващо приложение на ротавирусна ваксина. Анамнеза за инвагинация. Деца с некоригирана вродена малформация на гастроинтестиналния тракт, която 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. Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при лица с диария или повръщане. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба - Ваксинацията трябва да бъде предшествена 
от подробен преглед. Няма данни за безопасността и ефикасността на Rotarix при деца с гастро-интестинални заболявания или забавяне на растежа. 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). 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 основната честота на година, 
съответно 25 до 101 на 100 000 кърмачета на възраст под 1 година. Има ограничени данни за по-малко повишен риск след приложение на втората доза.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. Ваксиналният вирус се отделя с изпражненията, като пиковата екскреция е около 7-мия ден. 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. Лицата, които са контактни с наскоро ваксинираните, трябва да спазват лична хигиена. 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. При никакви 
обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. Ваксината съдържа захароза като помощно вещество. Фертилитет, бременност и кърмене: Rotarix не е предназначена за приложение при възрастни. 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. Нежелани лекарствени реакции – Профилът на безопасност се основава на данните от клиничните проучвания, проведени с лиофилизираната или с течната форма на Rotarix. Установено e, че профилът на безопасност на течната форма е сравним с този на 
лиофилизираната форма. В общо 23 клинични изпитвания са приложени приблизително 106 000 дози Rotarix (лиофилизирана или течна форма) на приблизително 51 000 кърмачета. В 3 плацебо контролирани клинични изпитвания Rotarix е прилаган самостоятелно 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 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 17 плацебо контролирани клинични проучвания, вкл. проучвания, при които Rotarix е прилаган едновременно с рутинните 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. 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. 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” 115
Г, 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: 20.04.2017 г. Актуална КХП можете да намерите на http://bg.gsk.com/media/737890/rotarix_spc.pdf.
Rotarix е запазена марка наГлаксоСмитКлайн. 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 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. BG/ROT/0023/15(3). Уведомление до ИАЛ по чл.254а(2) от ЗЛПХМ №IAL-22636/ 30.05.2017.
 Дата на издаване на материала: юни 2017 г.

Клиничната програма на Rotarix обхваща повече от 100 000 бебета. Интегриран анализ на данните 
от 8 клинични проучвания показва, че профилът на безопасност на Rotarix е сходен с този на плацебо.4 

За пълния профил на поносимост и безопасност, моля, направете справка с актуалната КХП на продукта.3
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Здравейте, скъпи приятели и 
съмишленици!

Огнените горещници на 2017 година отминаха. 
Времето се намуси. Циклонът Томас ни изпрати поз-
драв и предизвести настъпването на есента. С нея 
налазват нови болести и предизвикателства.

Есента, като щъркел, ни донася и новия брой на 
лю бимото ни списание. И както във всеки от предиш-
ните издания и този ни поднася широк набор от теми, 
които ще намерят отзвук сред читателите. На първо 
място, с наближаването на есенно-зимния период на-
раства вероятността за епидемично разпространение 
на сезонен грип. Отново подчертаваме значението за 
противогрипната ваксинация, особено сред рискови-

те групи и наблягаме на мястото и ролята на медицинските специалисти в повишаване 
на ваксиналното покритие. В отделен обзор представяме съпротивата срещу имуни-
зациите в исторически и съвременен аспект. За ваксиналните скептици предлагаме 
алтернатива на противогрипната ваксинация.

Като последен спомен от разгулното горещо лято на 2017г предлагаме няколко 
интересни статии относно СПИ и особено на инфекциите с HPV.

Предлагаме и една изключително интересна статия за хроничното бъбречно за-
боляване (ХБЗ), чито честота нараства през последните години, а е асимптомно пре-
ди появата на сериозни увреждания на бъбреците. Авторите предлагат алгоритъм за 
ранна диагностика на заболяването, което може да се окаже необходимото средство 
за профилактиката му.

За първи път публикуваме кратък обзор за рядко изолиран Грам-отрицателен 
оксидативен аероб, който при имунокомпрометирани пациенти причинява опортюнис-
тични инфекции и бактериемии с висок леталитет. Той проявява резистентност към 
по-голямата част от антимикробните препарати, прилагани обичайно при инфекции, 
причинени от Грам-отрицателни бактерии, което значително компрометира емпирич-
ната терапия.

Също така за първи път предлагаме различен поглед върху проблема за преван-
тивната медицина от гледната точка на специалист с правно образование. Подобна 
гледна точка е особено важна на съвременния етап поради нарастващата агресивност 
на антиваксиналните нагласи, особено в интернет пространството. Конфликтът между 
индивидуалните свободи и общественото здраве изглежда все по труден за разреша-
ване, но дали правото на отделния индивид да решава сам за проблеми, касаещи него 
или неговото семейство отменя правото на обществото да задължи отделния индивид 
да предприеме действия, които са срещу неговите убеждения, ако тези действия са в 
интерес на обществото. 

Желая Ви приятни минути с нови брой на списанието ни и Ви желая здраве и 
лични успехи! 

Доцент д-р Андрей Галев, дм
Председател на Българското Сдружение по Превантивна Медицина
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Всяка година Световната здравна 
организация (СЗО) излиза с конкретни 
препоръки относно щамовете, които да 
присъстват във ваксината срещу грип? 
В началото на настоящия есенно-зимен 
сезон какви са вашите препоръки, за да 
останем здрави?

Важно значение за здравето ни има 
нашата имунна система. Човешкият иму-
нитет е една сложна и специфично ра-
ботеща система. Най-добрият начин за 
предпазване от грип е протовогрипната 
ваксина. От тази година на пазара за се-
зон 2017-2018 г. е и 4-валентната проти-
вогрипна ваксина – VaxigripTetra. В нея 
се съдържат 4-те препоръчителни от 
СЗО щамове на грипния вирус - 2 типа А 
(Michigan, Hong Kong), 2 типа B (Brisbane, 
Phuket). Успоредно или отделно от  про-
тивогрипната ваксина, сега е и времето 
за започване на профилактиката с имуно-
модулатори, които повишават имунитета 
срещу различни патогени. Със сигурност 
честотата на заболелите пациенти ще е 
по-малка, колкото по-голям е процентът 
на профилактираните с противогрипна 
ваксина или имуномодулатори лица. Про-
пуските в профилактиката категорично 
ще доведат до по-сериозни усложнения 
на респираторните заболявания, които 
ще протичат за много по-дълъг период от 
време и с много по-тежки симптоми. Дру-
га опасност, която също допълнително се 
разраства от липсата на ваксинопрофи-
лактика е антибиотичната резистентност, 
тъй като  пациентите, заболели от грип, 
прибягват прекалено бързо и много често 
абсолютно ненужно до антибиотик, което 
води единствено до развиване на резис-
тентност срещу него. 

Какви са преимуществата на чети-
ривалентната спрямо тривалентната 
ваксина? 

Тривалентнатата ваксина съдържа 
два грипни щама тип А и един щам тип Б, 
в сравнение с 2 два грипни щама тип А и 
2 грипни щама тип В в четиривалентната 
ваксина. Статистиката показва, че през 
последните 10 години паралелно вина-
ги циркулират щамове от двете В линии 
– Yamagata и Victoria. С прилагането на 
тривалентната ваксина са наблюдавани 
пробиви в имунния статус по отношение 
на B щамовете. Четиривалентната вак-
сина увеличава спектъра на защита чрез 
добавянето на още един щам от тип В.

Има различни мнения по отношение 
прилагането на ваксини – какво е Ваше-
то становище?

Винаги е добре по всички въпроси, 
особено касаещите здравето на хората, 
да има различни позиции, но е задължи-
телно всички становища да се базират 
на доказателства.  Статистиката доказ-
ва, че ваксините са високоефективни и 
когато се прилагат по предписание са с 
минимални странични действия. Вакси-
ните са най-проследяваният и контроли-
ран медикамент, защото се прилагат на 
здрави хора. Моето становище се осно-
вава на статистика и доказателства, по-
казващи, че в световен мащаб, както и в 
България, чрез ваксинация много заболя-
вания  драстично са намалели или дори 
изчезнали, като например едрата шарка. 
В днешно време заразните заболявания 
и смъртността от тях са рязко намалели 
в страни с национална политика по отно-
шение на ваксинопрофилактиката.

ПРОФИЛАКТИКА НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРЕЗ
ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН – ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТ 

ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА СПИСАНИЕ ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА.

Отговаря полковник доцент Андрей Галев, Национален консултант по епидеми-
ология на инфекциозните заболявания
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За кои групи от пациенти проти-
вогрипната ваксина е приоритетна?

Противогрипната ваксинация е не-
обходима при пациенти над 65 години, 
където смъртността е най-висока при за-
боляване от грип; при пациенти с хронич-
ни страдания – диабет, хипертония, хро-
ничен бронхит, ХОББ, онко-болни, както 
и при бременни жени.

Кое кара хората да се ваксинират?
Лекарската препоръка е най-важна-

та за пациента. Отношение имат както об-
щопрактикуващите лекари, така и пулмо-
лози, акушер-гинеколози, епидемиолози, 
инфекционисти, специалисти по здравни 
грижи и други.

Въпреки препоръките, които дава-
те, има голям процент хора, които прос-
то не искат да си поставят ваксини. 
Има ли средства, с които те биха могли 
да се предпазят от всички тези заболя-
вания и усложнения на дихателната сис-
тема?

В последните години все повече се 
използват имуностимулаторите и имуно-
модулаторите, които се препоръват от 
лекари и фармацевти. Те изграждат спе-
цифична и неспецифична защита срещу 
най-честите причинители на заболявания 
на дихателната система.

Има ли в момента на пазара про-
дукт, който да предлага нещо по-различ-
но от познатите ни имуномодулатори?

Да. На пазара могат да бъдат наме-
рени различни имуномодулатори, като 
Изопренозин и ПолиМакс, както и препа-
рати, които са своеобразни полибакте-
риални имуностимулатори. Примери за 
такива са Респистим, Респивакс, Бронхо 
ваксом, РеспиГард и други.

Оригинален в това отношение е 
РеспиГард, който освен петте най-често 

залагани бактериални щамове, причи-
нители на заболявания на дихателната 
система, включва и един специфичен – 
Propionibacterium acnes, който макар и 
част от нормалната кожна флора, прите-
жава и характеристиките на опортюнис-
тичен патоген. Бактерията се изолира и 
от различни възпалителни огнища – ин-
фекции на ставни протези, ендокардит и 
други. Освен това, РеспиГард съдържа 
Коластра и Бета-глюкан, които съдър-
жат комплекс от витамини, минерали и 
защитни фактори. Този комплекс от своя 
страна осигурява допълнителна защита 
на организма и при среща с патогенни 
микроорганизми, човек ще е подготвен с 
имунен резерв, който да използва, за да 
се защити.

Какъв е начинът на приемане на 
продукта?

Висока  ефективност се постига чрез при-
лагане на схемата, предложена от производи-
теля, която представлява тримесечен курс, като 
всеки месец първите 10 дни – по 1 капсула су-
трин, 30 минути преди закуска, след което 
следват 20 дни пауза. Една опаковка съ-
държа 10 капсули (на цена около 12 лв).

Профилактиката е  само по 10 дни за 
3 месеца, а ефектът на продукта трае през 
целия есенно-зимен период!

Може ли РеспиГард да се използва 
при пациенти с респираторни инфек-
ции?

Проучванията сочат, че РеспиГард 
намалява наполовина продължителнос-
тта на заболяванията на дихателната 
система. Наред с необходимите меди-
каменти, с които пациентът се лекува от 
заболяването, се препоръчва приема на 
РеспиГард  10 дни по 1 капсула сутрин на 
гладно, за да скъси срока и намали те-
жестта на заболяването, което го прави 
средство на избор като имуномодулатор.
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НАГЛАСА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ 
ЛЕКАРИ И АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОТИВОГРИПНАТА 
ВАКСИНАЦИЯ ПРИ БРЕМЕННИ
Галев A.

НПЦВЕХ, Военномедицинска академия , София

РЕЗЮМЕ 
Противогрипната ваксинация е призната за най-добрият инструмент за превен-

ция на разпространението на сезонния грип. При въвеждане на биопродукти в организма 
възникват взаимодействия, които не винаги могат да бъдат отчетени. Опасението за 
възможни нежелани ефекти лимитира ваксиналното покритие при основната рискова 
група – бременните. Целта на това проучване е да определи нагласата на общопрак-
тикуващите лекари и гинеколозите към противогрипната ваксинация при бременни и 
да дефинира модел на поведение за повишаване на ваксиналното покритие при тях. В 
проучването участваха 120 общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и 63 гинеколози. Общопрак-
тикуващите лекари са със средна възраст 53,00±6,17 години на възраст между 38 и 79 
години. От тях 28 (23,3%) са мъже и 92  (76,7%) жени. Гинеколозите са на възраст между 
38 и 59 години, като 21 (33,3%) са мъже и 42 (66,7%) са жени. 

Независимо от включването на противогрипната ваксинация на бременни жени 
в списъка на препоръчителните ваксини и поставянето на бременните жени във висо-
корисковите групи в активния грипен сезон едва 37.5% от личните лекари и 10 % от 
гинеколозите я препоръчват на пациентките си. При ОПЛ 27.5% я препоръчват през 
есенно-зимния сезон, а 13.3% преди зачеване при планирана бременност. Никой от лич-
ните лекари и гинеколозите не е препоръчвал ваксинация през втория триместър на 
бременността. Макар близо 1/3 от личните лекари да препоръчват противогрипната 
ваксина на бременни пациентки, ваксинационният обхват в 80% от практиките е под 
2%, а при 12,5% е под 5%, като има директна връзка между големината на практиката и 
имунизационното покритие (практики от 500 до 1999 пациенти - под 2%, и практики от 
2000 до 9999 пациенти е под 5%.). Сравнителният анализ на данните отчита, че 80% 
от лекарите, които препоръчват противогрипна ваксинация са жени и са на възраст до 
49 години. По-възрастните лекари са по-скептично настроени към ваксинацията и не я 
препоръчват на пациентките си. 

Според анкетираните ОПЛ човекът, кой трябва да препоръчва и провежда иму-
низацията е акушер-гинеколога (65,8%) или личния лекар (53,3%), докато според 76.2% 
от гинеколозите това лице трябва да бъде личния лекар. Основна причина за отказ от 
ваксинация против грип е недостатъчната информираност относно ваксината и риско-
вете при заболяване на бременната. Наблюдава се разделение на мнението на ОПЛ и АГ 
относно начина за промотиране на противогрипната ваксинация. Според ОПЛ медиите 
са посочени като предпочитан източник за информация (62,5%), следвани разпростране-
ние на брошури или постери (35,8%), докато АГ извеждат на първо място издаването на 
ориентирани към бременните брошури и постери, последвани от индивидуални и групо-
ви курсове за студенти и лекари. Една десета от АГ считат, че не е необходимо провеж-
дането на медийни кампании. Страхът от увреда на плода и липсата на информация за 
риска за плода при заболяване на майката са водещите мотиватори на поведение при 
бременните, като финансовите причини са на последно място. 

За повишаване ваксиналното покритие при бременните жени е необходимо да се 
проведат допълнителни проучвания, за да се идентифицират онези фактори, които мо-
тивират бременната да откаже ваксинация. Препоръката от личния лекар или гинеко-
лог относно безопасността на ваксината и ползите от нея е идентифицирана като един 
от основните мотиватори на поведение, но тя трябва да бъда гъвкава и адаптирана 
според обстановката (пандемия или епидемия) и според пациента (възраст, етническа 
принадлежност, образование). Ефективните мероприятия трябва да бъдат комплексни 
и да се отнасят не само до пациентката или лекаря, но и да обхващат съществуващите 
организационни и логистични проблеми.

Ключови думи: грип, вакцинация, бременност
Адрес за кореспонденция: email: andrey_galev@abv.bg
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THE ATTITUDE OF GENERAL PRACTITIONERS AND OBSTETRICIAN GYNECOLOGISTS IN 
BULGARIA ABOUT INFLUENZA VACCINATION IN PREGNANCY

Galev A.

SCMEH, Military Medical Academy 

SUMMARY 

Flu vaccination is considered the best tool aimed for seasonal fl u distribution prevention. The introduc-
tion of biological products in an organism interactions occur, which couldn’t be always accounted. The possible 
unwanted effects apprehension limits the main risk group vaccine coverage. The goal of this study is to defi ne 
the attitude of general practitioners (GPs) and obstetric-gynecologists (OBGs) towards fl u vaccination in preg-
nant women as well as to defi ne an action mode to increase their fl u vaccine coverage. 120 GPs and 63 OBGs 
participated in the study. GPs age range varies from 38 to 79, medium age 53.00±6.17. Twenty eight of them 
(23.3%) are male and 92 (76.7%) are women. OBCs were at age between 38 and 59 years old. Male were 21 
of them (33.3%), while women were 42 (66.7%).

Despite of fl u vaccination in pregnant women inclusion in the list of recommended vaccines and preg-
nant women enlisted as a high risk group during the active fl u season only 37.5% of GPs and 10% of OBGs 
recommend fl u vaccination to their pregnant patients.  27.5% of GPs recommends it during the epidemic 
season and 13.3% do it before impregnation. No GPs or OBGs has recommended fl u vaccine in the second 
trimester. Although a third of GPs recommends the fl u vaccination to pregnant patients the vaccine coverage 
in 80% of practices is under 2%, and in 12.5% is below 5%. There is direct link between the size of the prac-
tices and vaccine coverage – practices of 500 to 1999 patients show coverage below 2%, while in practices 
between 2000 to 9999 patients the coverage goes up to below 5%. A comparative analysis shows that 80% 
of physicians that offer fl u vaccination are women and under age of 49. Older physicians are more skeptical 
towards vaccination and do not recommend it.

According to the GPs the physician who should recommend and applied the fl u vaccine is the OBGs 
(65.8%) or the GPs (53.3%), but 76.2% of the OBGs specify the GPs as such person. The leading cause for 
vaccine refusal is insuffi cient knowledge about the vaccine and the risks if the mother gets sick. There is a 
division of GPs and OBGs opinion about how to promote the fl u vaccination. The media information campaign 
is the choice for 62.5% of GPs, followed by posters and booklets (35.8%), while the OBGs prefers pregnant 
oriented posters and booklets distribution and individual and group courses for physicians and students. A 
tenth of OBGS see no need of media information campaigns. Fetus damage fear and lack of information about 
fetus risk in case of maternal fl u infection are the leading motivators for pregnant women behavior, but fi nancial 
issues comes last.

In order to increase the pregnant women fl u vaccine coverage additional studies are necessary for 
identifi cation of those leading barriers that motivate the patient to refuse vaccination. General practitioner or 
gynecologist recommendations are identifi ed as a main behavior motivator, but they have to be fl exible and 
adapted accordingly to the situation (pandemic or epidemic) as well as to the particular patient (age, ethnicity, 
education). The course of action effectiveness depends on its complexity and they should be focused not only 
to the patients and/or physician, but must cover the identifi ed organizational and logistic gaps.

Key words: seasonal fl u, vaccination, pregnancy

Address for correspondence: email: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Сезонният грип е тежко 
протичаща вироза, от която ежегодно се за-
разяват милиони хора по целия свят и десет-
ки хиляди умират [11]. Характерна особеност 
на грипния вирус е, че обновява антигенния 
състав на вириона си [2, 8]. Възникващите 
точкови мутации, водещи до малки структур-
ни промени, или генетичните рекомбинации, 

водещи до промени в повърхностните анти-
гени, клинично се проявяват като периодични 
епидемии [8].  Класическите симптоми на бо-
лестта се изявават в около 50% от случаите, 
като проявата им зависи от индивидуалния 
имунитет и от общото състояние на органи-
зма. Освен високата заболяемост, регистри-
рана в епидемичния сезон, грипът води до 



9

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

висока смъртност, асоциирана с подлежащи 
заболявания или свързани с него усложнения 
[2, 7, 8, 15].

Предовратяването на разпростране-
нието на вируса в популацията чрез изолация 
или лечение на заболелите, е съпроводено с 
многобройни проблеми и използваните мето-
ди се оказват неефективни. Основните пре-
вантивни дейности за предпазване от грип са 
свързани с ваксинирането на рисковите по-
пулации.

Макар болшинството от хоспитализира-
ните болни и смъртните случаи да се регис-
трират при лица над 65-годишна възраст (до 
50% от приетите за болнично лечение и 90% 
от смъртните случаи), повишен риск за раз-
витие на усложнения при грип съществува и 
при по-млади пациенти в интензивни отде-
ления, лица с хронични заболявания (астма, 
диабет) и бременни жени [8, 15].

В исторически план смъртността при 
грипната епидемия през 1918г. сред бремен-
ните жени е достигала 50% [13, 15], а при 
епидемията от 1957г. бременни са били една 
четвърт от жертвите й [10, 12, 15]. Бремен-
ните жени посещават, поради респираторни 
проблеми, личните си лекари и са хоспита-
лизирани два пъти по-често в сравнение с 
жените от същите възрастови групи, като 
хоспитализация е четири пъти по-честа през 
втория и третия триместър на бременността 
[9]. Тъй като честотата на тези хоспитализа-
ции е сравнима с тези на жени с високори-
скови клинични състояния, бременните жени 
бяха включени към високорисковите групи и 
ваксината против грип за тях бе дефинирана 
като препоръчителна.

Независимо от нормативните документи 
и издадените препоръки ваксиналното покри-
тие на високорисковите групи остава ниско. 
Съществуват редица обяснения, вариращи 
от лични до финансови или организационни. 
Целта на това проучване е да определи нагла-
сата на личните лекари и акушер-гинеколози-
те в България по отношение на противогри-
пната ваксинация при бременни – познание, 
препоръки, стил на работа, контакти с пациен-
ти. Приемането и прилагането на съвремен-
ните тенденции на медицинската практика в 
индивидуалната грижа за пациентите са кра-
йъгълен камък в модерното здравеопазване. 
Идентифицирането на проблемите позволява 
да се разработят по-ефективни инструменти 
и пътища за коригиране на проблемите и за 
повишаване на ваксиналното покритие при 
бременни.

Материали и методи: В проучването 
бяха обхванати 120 общопрактикуващи ле-

кари и 63 акушер-гинеколози. Използвана бе 
анкета, съдържаща десет въпроса. Данни-
те от анкетите бяха  въведени и обработени 
със статистическия пакет IBM SPSS Statistics 
23.0. За ниво на значимост, при което се от-
хвърля нулевата хипотеза бе прието p<0.05. 
При статистическата обработка на събраните 
данни бяха използвани следните методи: 1) 
Дескриптивен анализ – представене в табли-
чен вид на честотното разпределение на раз-
глежданите признаци 2) Графичен анализ 
– визуализация на получените резултати; 3) 
Точен тест на Фишер и тест χ2- за проверка 
на хипотези за наличие на връзка между ка-
тегорийни променливи

Резултати: В проучването участваха 120 
общопрактикуващи лекари и 63 акушер-гине-
колози. Средната възраст на ОПЛ е 53,00±6,17 
години в диапазон 38-79 години. От тях 28 
(23,3%) са мъже и 92  (76,7%) жени. Възрас-
товата група с най-голяма численост [14] при 
мъжете е 50-59 години, следвана от 40-49 го-
дини с 8, а с най-малка [1] – 70-79 години, като 
между 30-39 няма нито един. При жените с 
най-голяма численост (54) е възрастова група 
50-59 години, следвана от 40-49 години с 23, а 
с най-малка [1] 30-39 години. Във възрастова 
група 70-79 жени няма (фиг. 1).

Фигура 1. Разпределение на участни-
ците по пол и възраст

На анкетата отговориха 63 АГ, от които 
21 (33.3%) са мъже и 42 (66.7%) са жени. При 
мъжете преобладават лица във възрастовата 
група до 59 години (10 или 47.62%), следва-
ни от тези до 49 години (7 или 33.33%). Под 
39 години са 4 или 19.04%. Във възрастова-
та група над 59 години няма представители. 
При жените преобладава възрастова група 
до 39 години (40.48%), 12 или 28.57% са на 
възраст до 59 години, а над 59 години са 2 
или 2.38%. (Табл.1)

По отношение на големината на лекар-
ските практики най-голям относителен дял 
имат анкетираните ОПЛ с практика между 500 
и 1999 пациенти  (59,2%), следвани от тези с 
2000-9999 с 32,5%, а най-малко - двама или 
1,7%) са с практика до 499 човека (Табл.2). 



10

VI, 2017, 2(12)

Таблица 2: Разпределение на анкетира-
ните ОПЛ по големина на практиката

Го
ле
ми

на
 н
а 

пр
ак
ти
ка
та

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

До 499 пациента 2 1,7 1,2
500-1999 71 59,2 4,5

2000-9999 39 32,5 4,3
10 000+ 8 6,7 2,3
Общо 120 100,0

Сред анкетираните АГ с най-голям от-
носителен дял (63,5%) са наблюдаващите до 
100 жени, следвани от тези с до 300 жени с 
27,0%. Най-малко (двама или 3,2%) са на-
блюдаващите до 500 жени (Табл.3).

Таблица 3: Разпределение на анкетира-
ните АГ по големина на практиката

Бр
ой

 н
а 

на
бл

юд
ав
ан
и-

те
 ж
ен
и

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

До 100 40 63,5 6,1
До 300 17 27,0 5,6
До 500 2 3,2 2,2
Над 500 4 6,3 3,1
Общо 63 100,0

При преобладаващата част от ОПЛ  
практиката се намира в град или в централ-
на градска зона (59,2%), следвани от малък 
град с 10%. Най-малко са практикуващите на 
село – четири или 3,3% (Табл.4).

Таблица 4: Разпределение на анкетира-
ните ОПЛ по местоположение на практи-
ката

Ме
ст
оп

ол
ож

ен
ие

 
на

 п
ра
кт
ик
ат
а

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

Централна градска
зона 52 43,3 4,5

Малък град 12 10,0 2,7
Град 52 43,3 4,5
Село 4 3,3 1,6
Общо 120 100,0

Предлагащите противогрипна ваксина-
ция на бременни жени от тяхната практика 
ОПЛ са 37,5% от участниците. Седемдесет и 
пет или (62,5%) не предлагат противогрипна 
ваксинация на бременни пациентки (Табл.5). 
Най-много (27,5%) препоръчват противогри-
пна ваксинация на бременни жени от тяхната 
практика през есенно-зимния сезон, следва-
ни от тези преди забременяване (при плани-
рана бременност) с 13,3% (Табл.6). Най-мал-
ко (по 1,7%) са препоръчвали ваксинация 
още през І-вия триместър и не по-рано от 
ІІІ-ти триместър. Никой от ОПЛ не е предла-
гал противогрипна ваксинация на бременни 
жени по време на ІІ-ри триместър.

Таблица 5: Разпределение на анкети-
раните ОПЛ по препоръчване на проти-
вогрипна ваксинация на бременни жени от 
тяхната практика

Пр
ед

ла
га
не

 н
а

пр
от
ив

ог
ри

пн
а 

ва
кс
ин

ац
ия

 н
а 

бр
ем

ен
ни

 ж
ен
и

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

Да 45 37,5 4,4
Не 75 62,5 4,4

Общо 120 100,0

Таблица 6: Разпределение на анкетира-
ните ОПЛ за препоръчителното време 
за активна противогрипна ваксинация на 
бременни жени от тяхната практика

Пр
еп
ор

ъч
ит
ел

но
 

вр
ем

е з
а а

кт
ив

на
 

пр
от
ив

ог
ри

пн
а в

ак
-

си
на
ци

я 
на

 б
ре
ме

нн
и 

же
ни

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

Преди бременност 16 13,3 3,1
Още през 1-ви триместър 2 1,7 1,2

По време на 2-ри триместър 0 0,0 0,0
Не по-рано от 3-ти триместър 2 1,7 1,2
През есенно-зимния сезон 33 27,5 4,1

Само 10 или 15,9% от анкетираните 
АГ предлагат противогрипна ваксинация на 
бременни (Табл. 7), като половината от тях 
я предлагат на всички пациентки в активния 
епидемичен сезон, а другата половина – само 
на пациентки с подлежащи и хронични забо-
лявания (табл. 8). От предлагащите проти-
вогрипна ваксинация на бременни АГ считат, 
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че противогрипната ваксинация може да се 
прилага по всяко време на бременността, 
следвани от посочващите първия триместър 
с 30% и 20% през първия триместър. Подоб-
но на ОПЛ нито един АГ не е препоръчвал 
противогрипна ваксинация през втория три-
местър (Табл. 9).

Таблица 7: Разпределение анкетираните 
АГ по препоръчване на противогрипна вак-
синация на бременни

Пр
еп
ор
ък
а 
за

 п
ро
ти

-
во
гр
ип
на

 ва
кс
ин
ац
ия

 
на

 б
ре
ме

нн
и

Бр
ой

От
но
си
те
ле
н 
дя
л 

(%
)

Sp
Да 10 15,9 4,6
Не 53 84,1 4,6

Общо 63 100,0

Таблица 8: Разпределение анкетираните 
АГ на кого се препоръчват противогрипна 
ваксинация

Ко
нт
ин

ге
нт

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

Винаги на всички пациент-
ки в активния епидемичен 

сезон
5 50,0 15,8

Само на пациентки с под-
лежащи и хронични забо-

лявания
5 50,0 15,8

Общо 10 100,0

Таблица 9: Разпределение анкетираните 
АГ за препоръчителното време за проти-
вогрипна ваксинация на бременни 

Пр
еп
ор

ъч
ит
ел

но
 в
ре
ме

 
за

 ак
ти
вн

а п
ро

ти
во

гр
и-

пн
а в
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си
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ци

я 
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 б
ре

-
ме

нн
и 
же

ни

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

През първи триместър 3 30,0 14,5

През втория триместър 0 0

През третия триместър 2 20,0 12,6

По всяко време 5 50,0 15,8

Общо 10 100,0

По мнение на преобладаваща част 
от ОПЛ (65,8%) лицето, което препоръчва 
имунизацията против грип трябва да е аку-
шер-гинеколог, проследяващ бременността, 
докато общопрактикуващия лекар е посочен 
от 53,3% (Табл. 10). Според анкетираните ги-
неколози лицето, което трябва да препоръч-
ва и прилага противогрипната ваксинация на 
бременни е личния лекар (76.2%), следван 
от наблюдаващия акушер-гинеколог (19%) 
(Табл.11).

 
Таблица 10: Разпределение на анкетира-
ните ОПЛ за лицето, което според тях 
следва да препоръчва имунизацията про-
тив грип на бременни

Ли
це

, к
ое
то

 сп
ор

ед
 

ОП
Л 
сл

ед
ва

 д
а п

ре
-

по
ръ

чв
а и
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за
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-
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а п

ро
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в 
гр
ип

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

ОПЛ 64 53,3 4,6
АГ 79 65,8 4,3

Таблица 11: Разпределение на анкетира-
ните гинеколози по лицето, което според 
тях трябва да препоръчва и провежда про-
тивогрипна ваксинация на бременни

Ли
це

, к
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то
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яб

ва
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 п
ре
дл
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а и

 п
ро

-
ве
жд

а п
ро
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ип

на
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ия
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а б

ре
-

ме
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и

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp
Личния лекар 48 76,2 5,4

Наблюдаващ АГ 12 19,0 4,9
Мед. сестра 2 3,2 2,2

Други 4 6,3 3,1

При оценка на причините за отказ от 
ваксинация при бременни пациентки според 
ОПЛ в 76,7% от случаите мотив е притесне-
ние да не се увреди плода от самата вакси-
нация, следвана от недостатъчна информи-
раност за рисковете за плода при заболяване 
на майката от грип (по-ниско тегло на плода 
при раждане, преждевременно раждане, 
мъртвораждане) с 46,7%. На последно място 
са финансови проблеми – 5% (табл.12).

Събраните данни показват, че анкетира-
ните АГ не считат, че противогрипната вакси-
на е безопасна за майката и има ползотворен 
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ефект върху плода (Табл.13), което е в пряка 
връзка с данните относно честотата на пре-
поръчване на ваксината бременни (Табл.6). 
Мненията, че ваксината не е ефективна при 
предпазване от заболяване и че влияе нега-
тивно върху плода се споделят от по 5.4% от 
анкетираните.

Таблица 12: Разпределение на анкетира-
ните ОПЛ за причините, поради които 
бременните не се имунизират с проти-
вогрипна ваксина

М
не
ни
е 
на

 О
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 за
 

пр
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 п
ор
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и 
ко

-
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о 
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а 
ва
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ин
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Бр
ой

От
но
си
те
ле
н 
дя
л 

(%
)

Sp

Недостатъчна информираност 
за рисковете за плода при за-
боляване на майката от грип 

56 46,7 4,6

Страх от нежелани странични 
ефекти 34 28,3 4,1

Увреда на плода от самата 
ваксинация 92 76,7 3,9

Финансови причини 6 5,0 2,0

Недостатъчна активност на 
здравната система и медицин-

ските специалисти
17 14,2 3,2

Таблица 13: Разпределение на анкети-
раните гинеколози относно мнението 
им към противогрипната ваксинация при 
бременни

Пр
ич

ин
и

Бр
ой

От
но

си
те
ле

н 
дя

л 
(%

)

Sp

На бременната не трябва да 
се поставя противогрипна 

ваксина
33 89,2 5,1

Ваксината не е ефективна 
при предпазване от заболя-

ване
2 5,4 3,7

Ваксината влияе негативно 
върху плода 2 5,4 3,7

Ваксината причинява грипно 
заболяване 0 0

Общо 37 100,0

Относно осигуряването на информация 

за ползите и необходимостта от противогри-
пна имунизация 62,5% от анкетираните ОПЛ 
считат медиите за най-добър начин за уве-
домяване на бременните жени, следвани от 
предлагащите брошура с 35,8%, а най-малко  
препоръчват постер като средство за избор 
(табл. 14).

Таблица 14: Разпределение на анкетира-
ните ОПЛ относно начина за уведомяване 
на бременните жени за ползите и нужда-
та от противогрипна имунизация в тях-
ната практика и в обществото
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Постер 23 19,2 3,6
Брошура 43 35,8 4,4

Информационно табло 42 35,0 4,4
Вестници 35 29,2 4,1

Чрез медиите 75 62,5 4,4

Различно мнение изказват АГ, от които 
55,6% посочват издаването на ориентира-
ни към бременните постери и брошури като 
най-адекватна стратегия, следван от провеж-
дане на индивидуални и групови курсове на 
студенти и лекари с 49,2%. Медийни кампа-
нии избират 33%, а 10 или 15.9% считат, че 
подобни кампании не трябва да се провеж-
дат (Табл. 15).

Таблица 15: Разпределение на анкетира-
ните АГ за начина, по който трябва да се 
провежда кампанията за промоция на про-
тивогрипната ваксинация
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Индивидуални и групови курсо-
ве на студенти и лекари 31 49,2 6,3

Медийни кампании 21 33,3 5,9

Издаване на ориентирани към 
бременните постери и брошури 35 55,6 6,3

Не трябва да се провежда 10 15,9 4,6

При проследяване на имунизационния 
обхват на бременните в практиките се уста-
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новява, че пробладаващия ваксинационен 
обхват е под 2% (80% от практиките), след-
ван от под 5% с 12,5%. Най-малко (само един 
или 0,8%) посочва 50+% (табл. 16).

Таблица 16: Разпределение на анкетира-
ните ОПЛ по имунизационния обхват на 
бременните жени в тяхната практика с 
противогрипна ваксина за мин. година
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Под 2% 96 80,0 3,7
Под 5% 15 12,5 3,0
5-49% 8 6,7 2,3
50+% 1 0,8 0,8
Общо 120 100,0

Налице е достоверна зависимост меж-
ду поставените въпроси и големината и поло-
жението на практиката. Практики с големина 
между 500 и 1999 пациенти с по-голяма чес-
тота идентифицират като основни причини 
за отказ от ваксинация на бременни жени не-
достатъчната информираност за рисковете 
за плода и страхът от увреждане на плода, 
докато при практики от 2000 до 9999 паци-
енти водещ е страхът от развитие на неже-
лани ефекти след ваксинация като лесна 
уморяемост, миалгия, хипотензия, повръща-
не (Фиг.2). При последните информацията за 
ползите и необходимостта от противогрипна 
имунизация трябва да се извършва чрез бро-
шура (фиг.3).  Имунизационният обхват на 
бременните жени в практики от 500 до 1999 

пациенти е под 2%, докато при практики от 
2000 до 9999 пациенти е под 5% (фиг.4). 

Фигура 3: Сравнителен анализ на отговора „Брошу-
ра“ на въпроса „Как смятате, че следва да се уведомя-
ват бременните жени за ползите и необходимостта 
от противогрипна имунизация във вашата практика 
и в обществото?“според големината на практиката

Фигура 4: Сравнителен анализ на отговорите на въ-
проса „Приблизителен имунизационен обхват на бре-
менните жени във вашата практика с противогри-
пна ваксина за миналата година“ според големината 
на практиката

Демографската характеристика на лич-
ните лекари, участвали в изследването раз-
крива, че преобладаваща част от тях са лека-
ри с дългогодишен опит. Липсата на специа-
листи под 40 години потвърждава тревожния 
факт за застаряване на лекарското съсловие 
и особено на личните лекари. Половото раз-
пределение потвърждава общата тенденция 
на преобладаване на жените в някои профе-
сии, като лекари, медицински сестри и учи-
тели. Няма значима връзка между половата 
принадлежност и отношението на лекаря 
към противогрипната ваксинация. Домини-
рат лекарски практики, разкрити в градове и 
особено в централната градска зона, докато 
малките населени места и особено селата са 
оставени без лекарски надзор. Данните ни 
потвърждават констатациите на лекарското 

Фигура 2: Сравнителен анализ на отговорите на въ-
проса „Защо според вашите наблюдения бременните 
не се имунизират с противогрипна вак сина?“ според 
големината на практиката
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съсловие за общото състояние на медицин-
ското обслужване в страната. Големината и 
положението на практиката има пряка връзка 
с предлагането и прилагането на противогри-
пна ваксинация. 

Независимо от включването на проти-
вогрипната ваксинация на бременни жени в 
списъка на препоръчителните ваксини и по-
ставянето на бременните жени във високори-
сковите групи в активния грипен сезон едва 
37.5% от личните лекари и 10 % от гинеколо-
зите я препоръчват на пациентките си. При 
ОПЛ 27.5% я препоръчват през есенно-зим-
ния сезон, а 13.3% преди зачеване при пла-
нирана бременност. Никой от личните лекари 
и гинеколозите не е препоръчвал ваксинация 
през втория триместър на бремеността. При 
проследяване на имунизационния обхват на 
бременните в практиките се установява, че 
независимо, че близо 1/3 от личните лекари 
препоръчват противогрипната ваксина на бре-
менни пациентки, ваксинационният обхват в 
80% от практиките е под 2%, а при 12,5% е 
под 5%, като има директна връзка между го-
лемината на практиката и имунизационното 
покритие (практики от 500 до 1999 пациенти - 
под 2%, и практики от 2000 до 9999 пациенти 
е под 5%.). Сравнителният анализ на данни-
те отчита, че 80% от лекарите, които препо-
ръчват противогрипна ваксинация са жени и 
са на възраст до 49 години. По-възрастните 
лекари са по-скептично настроени към вакси-
нацията и не я препоръчват на пациентките 
си. Мнението на участвалите ОПЛ в анкети-
те относно кой трябва да препоръчва иму-
низацията е разделено - акушер-гинеколога 
(65,8%) или личния лекар (53,3%). Болшин-
ството от гинеколозите (76.2%) обаче смятат, 
че това лице трябва да бъде личния лекар. 
Основна причина за отказ от ваксинация про-
тив грип е недостатъчната информираност 
относно ваксината и рисковете от заболява-
не. Наблюдава се разделение на мнението 
на ОПЛ и АГ относно начина за промотира-
не на противогрипната ваксинация. Според 
ОПЛ медиите са посочени като предпочитан 
източник за информация (62,5% от анкетира-
ните), следвани от методи като разпростра-
нение на брошури (35,8%) или постери, но АГ 
извеждат на първо място издаването на ори-
ентирани към бременните брошури и посте-
ри, последвани от индивидуални и групови 
курсове за студенти и лекари. Една десета от 
АГ считат, че не е необходимо провеждането 
на медийни кампании. Страхът от увреда на 
плода и липсата на информация за риска за 
плода при заболяване на майката са водещи-
те мотиватори на поведение при бременните, 

като финансовите причини са на последно 
място. При по-големите практики развитието 
на нежелани ефекти след ваксинация (лесна 
уморяемост, миалгия, хипотензия, повръща-
не) доминират при вземане на решение. 

Обсъждане: Противогрипната вакси-
на е препоръчителна за бременните жени в 
активния грипен сезон [1, 2]. Независимо от 
препоръките ваксиналното покритие на бре-
менните жени остава ниско [8, 15, 16, 18].

Пикът на епидемиологичния сезон е в 
периода от декември до март. Тъй като вто-
рият и третият триместър на бременността 
обхваща 26 седмичен период, около 17% от 
всички бременни няма да бъдат в групата с 
повишен риск по време на годишния епиде-
мичен сезон, като тук не се вземат предвид 
сезонните вариации на честотата на ражда-
нията и отказа от ваксинация по медицински 
причини (алергии) [8]. Ако се отчетат тези 
предположения и препоръките на норматив-
ните документи не се очаква ваксинално по-
критие по-голямо от 70%. 

Тежкото протичане на заболяването при 
епидемията през 2012г при бременни доведе 
до покачването на ваксиналното покритие в 
отделни страни, но въпреки това то остава 
далеч от поставените цели [20]. Проведените 
досега проучвания не показват данни за по-
вишен риск за усложнения при майката или 
нежелани резултати при плода след прила-
гане на инактивирана противогрипна ваксина 
[15]. Проучванията върху ефективността на 
ваксината по време на бременността обаче 
не дават еднопосочни резултати [15]. Въпре-
ки наличието на доказателства за безопас-
ността на ваксината и възможния положите-
лен ефект за майката и плода, ваксинацията 
по време на бременност остава под 10% от 
целевата група [15, 19], с изключение на САЩ 
с 42-44% [17, 18], Канада с 16% [14] и Велико-
британия с 44.9% [3]. Резултатите от нашето 
проучване припокриват цитираните досега 
данни и показват още по-ниско ваксинацион-
но покритие  – ваксинираните бременни жени 
в България са около 2% през активния сезон.

Причините за отказ от ваксинация от 
страна на бременните са разнообразни. По 
получените от нас данни водещ е страхът от 
увреда на плода, следван от липса инфор-
мация за риска за плода при заболяване от 
грип при майката. Подобна е структурата на 
причините за отказ от ваксинация и при дру-
ги проучвания: безопасност на ваксината [15, 
16, 17, 20], липса на адекватна информация 
за рисковете и ползите при ваксинация за бе-
бето [15], убеденост, че ваксината не е ефек-
тивна [20], убеденост, че ваксината причи-
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нява грип [20] организационни причини като 
липса на условия за съхранение на ваксини 
[15, 16].

Според Стилфишър, за да приеме кой-
то и да е индивид и в частност бременната 
жена ваксина против грип е необходимо да 
повярва, че ваксината е много безопасна 
или помага на бебето, като водещ мотиватор 
трябва да бъде личния лекар [5, 6, 16, 17], 
но неговите данни показват също, че жени от 
малцинствата, жени с по-ниско образование 
и жени под 35 години е по-вероятно да отка-
жат да се ваксинират. Бланчард посочва, че 
директна препоръка от личен лекар или дру-
го квалифицирано лице се явява водещ мо-
тиватор за приемане на имунизация, докато  
препоръка от среден медицински персонал 
играе в пъти по-малка мотивираща роля. От 
друга страна, ако жената се е ваксинирала в 
миналото, тя е по-вероятно да се ваксинира 
отново [5]. Налице е обаче противопоставяне 
между лични лекари и гинеколози кой тряб-
ва да предлага и провежда противогрипната 
ваксинация на бременни [16, 19].

Почти половината лични лекари не 
препоръчват ваксината на пациентките си 
[16, 18], а близо 15% не считат, че тя е не-
обходима за бременните [18].  Лекари, които 
работят в многопрофилни лечебни звена и 
преглеждат по голям брой пациенти дневно 
е по-вероятно да препоръчат ваксината [4, 
16, 18], а основна причина за отказ от препо-
ръка е цената й и мнението, че трябва да се 
препоръчва от друг [18]. Възрастта се явява 
фактор – по-младите лекари по-често препо-
ръчват ваксината на пациентките си [4]. 

От изложеното е видно, че данните от 
нашето проучване припокриват резултатите 
от проведени досега чуждестранни изслед-
вания. Те също така показват, че независимо 
от добрите пожелания, мнението на водещи-
те експерти или промените в законодател-
ството, ваксиналното покритие на една от 
водещите рискови групи в страната остава 
ниско. Причините са комплексни и варират от 
персонални, както от страна на бременната, 
така и от личните лекари и наблюдаващите 
гинеколози, до организационни и финансови. 
Резултатите от това проучване са ограничени 
от анкетираната група и не покриват другия 
важен компонент – бременните. Остава не-
изяснен въпроса за ваксиналното покритие и 
мотивите за отказ или приемане на ваксина-
та от бременните по отношение на етническа 
принадлежност, възраст, образование, доход.

За повишаване ваксиналното покритие 
при бременните жени е необходимо да се 
проведат допълнителни проучвания, за да се 

идентифицират онези фактори, които моти-
вират бременната да откаже или приеме вак-
синация. Препоръката от личния лекар или 
гинеколог относно безопасността на ваксина-
та и ползите от нея е идентифицирана като 
един от основните мотиватори на поведение, 
но препоръката трябва да бъда гъвкава и 
адаптирана според обстановката (пандемия 
или епидемия) и според пациента. За да бъ-
дат ефективни провежданите мероприятия 
трябва да бъдат комплексни и да се отнасят 
не само до пациентката и лекаря, но и да об-
хващат идентифицираните организационни и 
логистични проблеми.
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ЧЕСТОТА И ВЪЗРАСТОВО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНФЕКЦИЯТА С 
ВИСОКО, СРЕДНО И НИСКО РИСКОВИ 
ГЕНОТИПОВЕ НА HPV В ЦЕРВИКАЛНИ 
ПРОБИ, НА БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ ОТ 
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ
Ковачев Ст. 

Клиника по Обща и Онкологична Гинекология – ВМА, София

РЕЗЮМЕ 
Целта на нашето изследване е да установим честотата и възрастовото разпре-

деление на инфекцията с 33 високо, средно и ниско рискови генотипове на HPV в цер-
викални проби на български жени от най-големите български градове. В изследването 
са включени 5694 жени на възраст от 16г. до 55г., изследвани за цервикална инфекция с 
HPV (33 HPV типове 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82 и 84) от градовете/регионите София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Плевен и Видин разделени в четири възрастови групи. Поради различни 
причини от проучването отпаднаха 417 пациентки и в него останаха 5277 жени. От 
всички изследвани 5277 жени (най-голям брой жени от втора възрастова група 43.1%) 
включени в нашето проучване, положителни за HPV инфекция с един или повече гено-
типове на вируса са 1570 (29.8%) пациентки. Отрицателни за HPV инфекция са 3707 
(70.2%) жени. Най-много HPV + проби откриваме в гр. София 714 (29.8%) и в гр. Пловдив 
340 (29.2%) от изследваните в тези градове. Най-често изолиран високорисков генотип 
във всички градове е HPV16, но след него се подреждат по честота други генотипове 
характерни за дадения град/регион. Най-често изолираният нискорисков генотип HPV 
в различните градове е HPV6. Резултатите за разпространението на цервикалната 
инфекция с HPV получени от нас правят цервикалния скрининг, ваксинацията срещу 
HPV и въвеждането на тестовете за детекция на HPV в България, национално, регио-
нално и възрастово зависими.

Ключови думи: HPV-инфекция, честота, цервикални проби
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FREQUENCY AND AGE DISTRIBUTION OF INFECTION WITH HIGH, MEDIUM AND LOW 
RISK GENOTYPES OF HPV IN CERVICAL SAMPLES OF BULGARIAN WOMEN OF THE BIGGEST 

BULGARIAN CITIES 

Kovachev St. 
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SUMMARY 
The aim of our study was to determine the frequency and age distribution of infection with 33 high, me-

dium and low risk HPV genotypes in cervical samples of bulgarian women of the biggest bulgarian cities. Тhe 
study included 5694 women at the age of 16 up to 55 years tested for cervical infection with HPV (HPV 33 
types 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 
72, 73, 81, 82 and 84) from cities/regions of Sofi a, Plovdiv, Varna, Burgas, Pleven, Vidin, divided into four age 
groups. For various reasons, 417 patients dropped out of the study and it remained 5277 females. Of all tested 
5277 females (the largest number of women from the second age group 43.1%) included in our study, positive 
for HPV infection with one or more of the virus genotypes are 1570 (29.8%) patients. Negative for HPV infec-
tion are 3707 (70.2%) women. Most HPV + samples we fi nd in the city of Sofi a 714 (29.8%) and in the city of 
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Въведение: Честотата на инфекцията с 
Human papillomavirus в Източна Европа е по-ви-
сока от тази в другите европейски страни [5]. В 
България все още няма мащабно национално 
изследване за разпространението на различните 
HPV генотипове сред жените по възрастови групи, 
по градове и области [5]. Всички български проуч-
вания до момента разглеждат само разпростране-
нието на HPV16 и HPV18 в специфични популации 
жени (напр. с цервикална интраепителна неопла-
зия (CIN) II-III степен или инвазивен цервикален 
карцином) или разпространението на цервикална 
HPV инфекция (без генотипиране) в ограничен (от 
географска и демографска гледна точка) контин-
гент жени [1, 3, 7, 8, 9]. Ето защо считаме, че са не-
обходими много изследвания по този проблем за 
да можем да изградим национална карта за раз-
пространението на инфекцията с HPV. Основна 
цел на нашето изследване е да установим често-
тата и възрастовото разпределение на инфекция-
та с 33 високо, средно и ниско рискови генотипове 
на HPV в цервикални проби на Български жени от 
най-големите Български градове.

Проучването е ретроспективно, многоцен-
трово и е проведено в Клиника по Обща и Онко-
логична Гинекология (КООГ) – Военномедицин-
ска академия (ВМА), ГПСМП-АГ “ГинАрт” ООД, 
Генетична медико-диагностична лаборатория 
„Геника” в периода 2008г.-2015г. В него са вклю-
чени 5694 жени на възраст от 16г. до 55г. изслед-
вани за цервикална инфекция с HPV от градо-
вете/регионите София, Пловдив, Варна, Бургас, 
Плевен, Видин разделени в четири възрастови 
групи: първа 15г-24г; втора 25г-34г; трета 35г-44г; 
четвърта 45г-54г. Под регион разбираме населени 
места от градски и селски тип в непосредствена 
близост до изброените градове. Поради различ-
ни причини, най-честите от които бяха неизпъл-
нение на включващите критерии или неявяване 
на контролен преглед, от проучването отпадна-
ха 417 пациентки и  в него останаха 5277 жени. 
Жените включени в проучването са подбрани на 
случаен признак по амбулаторен номер от всички 
жени посещавали гинекологичната амбулатория 
на ГПСМП-АГ”ГинАрт” или Генетична медико-ди-
агностична лаборатория „Геника”  за изследва-
не или проследяване на цервикална инфекция 
с HPV в периода 2008г.-2015г. Изследваните за 
цервикална HPV инфекция жени в нашето проуч-
ване от гр. София и региона са 2396, от Пловдив 
и региона – 1163жени, Плевен и региона – 224 
жени, Видин и региона – 99, Варна и региона - 839 

жени, Бургас и региона – 556 жени. 
Персоналът на лаборатория „Геника” съби-

раше анамнестични и лични данни на пациент-
ките по време на първото посещение и отново 
по-късно при получаване на резултатите. Тези 
данни се попълват от изпращащия лекар или от 
пациентките в специален лабораторен формуляр 
(фиш), придружаващ материала за изследване. 
Всички данни, събрани и използвани в изследва-
нето, относно личната информация за пациента, 
възраст и предишно лечение на HPV инфекция 
(включително хирургическо или деструктивно ле-
чение на маточната шийка), както и за съпътства-
щи заболявания, следват правилата на закона за 
защита на личните данни (клауза за анонимност).

 В проучването са включени само жени из-
следвани с ДНК тест за цервикална инфекция с 
HPV. От проучването са изключени  жените на 
възраст под 16г. и над 55г., бременни жени или та-
кива провели в последния един месец оперативно 
или деструктивно лечение  на маточната шийка. 
Не са включени в проучването имунокомпромен-
тирани пациентки, такива с автоимунни заболява-
ния и HIV инфекции. Изключени са пациентки с 
установени злокачественни заболявания на ма-
точната шийка. 

    В проучването е използван „проточен” хи-
бридизационен тест за HPV GenoFlow HPV Array 
Test Kit (FT-PRO)  и FT-PRO Flow-through System 
Set-up (Diagcor Bioscience Inc., Hong Kong). С него 
се идентифицират HPV типове, асоциирани с рак 
на шийката на матката чрез полимеразно-вериж-
на реакция (PCR) и „проточен” (fl ow-through)  хи-
бридизационен метод/технология. Чрез този ме-
тод могат да се открият 33 типа HPV в цервикални 
проби (HPV типове 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82 и 84). Ге-
номната ДНК на HPV се амплифицира с помощта 
на биотинилирани праймери чрез PCR. След това 
ампликоните се хибридизират със специфични 
проби чрез „проточна” хибридизация. Чрез актив-
но насочване на ампликоните към пробите, за да 
образуват дуплекси, „проточната” хибридизация 
спомага за преминаване от пасивен към активен 
канализиращ процес, позволявайки реакциите на 
рекомбинация да протичат за секунди. Хибриди-
зацията е последвана от стриктно промиване и 
проявяване на сигнала. HPV тестът се провежда 
според съответен протокол. Интерпретацията на 
резултатите е извършена с помощта на ленти за 
анализ на данни и Capture Image Capture System 

Plovdiv 340 (29.2%). The most commonly isolated high-risk genotype in all cities is HPV16, but after it is sorted 
by frequency other genotypes characteristic of the given city/region. The most commonly isolated low-risk HPV 
genotype in different cities is HPV6. Results for prevalence of cervical infection with HPV received by us make 
the cervical screening, vaccination against HPV and the introduction of tests for detection of HPV in Bulgaria, 
national, regional and age dependent.

Key words: HPV-infection, frequency, cervical samples
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за сканиране, анализ и съхранение на мембран-
ните изображения. 
От таблица 1 става ясно, че най-голям брой жени 
от втора възрастова група 43.1% са включени в 
нашето проучване. Това означава, че пациентки-
те  между 25-34 год. най-много се изследват или 
са изследвани за инфекция с HPV. От всички из-
следвани 5277 жени включени в проучването от 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Видин, 
положителни за HPV инфекция с един или повече 
генотипове на вируса са 1570 (29.8%) пациентки. 
Отрицателни за HPV инфекция са 3707 (70.2%) 
жени.

От таблица 2 става ясно, че най-много HPV 
+ проби откриваме в гр. София 714 (29.8%) и в 
гр. Пловдив 340 (29.2%) от изследваните в тези 
градове. Средното съотношение на позитивни/
негативни в различните градове/региони е почти 
еднакво 29% (± 3) позитивни към 70% (± 3) не-
гативни. Най-голям брой (процентно) позитивни 
жени има в гр. Видин (33.3%), най-малко в гр.Пло-
вдив (29.2%) като разликите не са същественни. 
Не се открива статистически значима разлика (р 
= 0.895) по отношение на позитивни/негативни за 
HPV инфекция в изследваните градове/региони.

Таблица 1.  Разпределение на пациентките по възрастови групи и по градове

Град 
Възрастови групи

Първа 
n/%

Втора 
n/%

Трета 
n/%

Четвърта 
n/%

Общо 
n/%

Бургас (Bs) 169/30.4 261/46.9 99/17.8 27/4.9 556/100
Пловдив (Pd) 402/34.6 509/43.8 189/16.2 63/5.4 1163/100
Плевен (Pn) 71/31.7 92/41.1 41/18.3 20/8.9 224/100
София (Sf) 849/35.4 1012/42.2 409/17.1 126/5.3 2396/100
Видин (Vd) 38/38.4 46/46.5 13/13.1 2/2.0 99/100
Варна (Vn) 274/32.7 354/42.2 164/19.5 47/5.6 839/100
Общо (n/%) 1803/34.2 2274/43.1 915/17.3 285/5.4 5277/100

Таблица 2. Показва броя на позитивни/негативни за HPV инфекция жени включени в проучване-
то в различните градове/региони

HPV +/- Град
Общо P

(df-5)Бургас Пловдив Плевен София Видин Варна

HPV-
n 390 823 155 1682 66 591 3707

    0.895

% 70.1 70.8 69.2 70.2 66.7 70.4 70.2

HPV+
n 166 340 69 714 33 248 1570

% 29.9 29.2 30.8 29.8 33.3 29.6 29.8

Общо
%

n 556 1163 224 2396 99 839 5277

100 100 100 100 100 100 100

 

1570
29.8%

3707
70.2%

  - 5277

HPV +
HPV -

Фигура 1. Показва броя на позитивни/не-
гативни за HPV инфекция жени, включени 
в проучването
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нотипове HPV по възрастови групи



19

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

След генотипове HPV16, HPV56, HPV33 
следват с най-висока честота HPV31 (n-196 по-
зитивни за генотипа жени), който се изолира 
най-често в първа група (41.1%), HPV39 (n-155) 
изолиращ се най-често във втора група (45.8%), 
HPV35 (n-133) във втора група (48.9%) и HPV52 
(n-132) в първа група (47%). 
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Фигура 3. Показва най-често изолирани-
те нискорикови генотипове HPV по въз-
растови групи.

След HPV6 и HPV11, най-често изолирани-
те нискорискови генотипове HPV са HPV42 (n-65)  
и HPV54/55 (n- 58), като и двата са най-разпрос-
транени във втора възрастова група. Важно е и 
разпространението на различните цервикални ге-
нотипове HPV по градове/региони. Ако го знаем, 
можем да предвидим какъв ще бъде ефекта от 
въведената ваксинация против HPV за дадения 
град/регион.

Фиг. 4. Показва най-често изолираните 
високорискови генотипове HPV в изслед-
ваните региони. 

За София след генотип HPV16 по честота 
следват HPV56, HPV33, HPV31 и др. Предлага-
ните до 2015г. две ваксини срещу HPV ще пред-
пазят от инфектиране много жени, но и много ще 
останат непрофилактирани при това разпреде-
ление на високорисковите генотипове HPV. В гр. 
Пловдив HPV16 е също най-изолираният генотип. 
След него следват HPV56, HPV39, HPV33, HPV58 
и HPV31. В гр. Бургас разпределението на отдел-
ните високорискови генотипове HPV е подобно на 
това в другия град от Южна България – Пловдив. 
Всички наши резултати за разпределение на ви-
сокорисковите генотипове по градове показват 
определена специфичност. Най-често изолиран 
в градовете остава HPV16, но след него се под-
реждат по честота други генотипове характерни 
за дадения град/регион.

Най-често срещаният генотип HPV от тази 
група в различните градове е HPV6. След него за 
всеки град/регион се подреждат по честота раз-
лични други генотипове, които придават специ-
фичността на инфекцията за жените изследвано-
то населено място.

Според публикуван доклад с данни от 
2015г. на Международния Център за HPV (ICO) 
световната честота на инфекцията с HPV (церви-
кален тест) е 28.4% за възраст до 25г, след която 
пада рязко до 10.9% във възрастова група 25г-34г. 
и продължава да намалява с увеличаване на 
възрастта до 3.8% (55г-64г) [5]. В същия доклад  
данните за Източна Европа показват честота на 
инфекцията с HPV (цервикален тест) в групата 
до 25г. от 31.8%,  в следващата група от 25г-34г. 
- 25.7%, а в групата от 55г-64г. - 8.9% [5]. Според 
тези данни честотата на инфекцията с HPV в Из-
точна Европа е по-висока от установената в све-
товен мащаб. В този доклад няма данни за често-
тата на инфекцията с HPV в България и затова са 
необходими проучвания по този въпрос [5]. HPV 
нфекцията в Чехия (според ICO) има честота от 
38.4% сред жените под 24г. и 27.8% в групата от 
25г-34г. За Хърватия тя е 30.2% под 24г и 41.7% за 
жените между 24г-35г [5]. В Русия е 35% под 24г и 
29.1% между 24г-35г. Честотата на инфекцията в 
съседните ни държави е: Турция - 17.8% за жени 
под 24г и 19.2% за възрастовата група от 25г-34г, 
Гърция – 23.2% до 10.4% за 24г. и възрастовата 
група от 25г-34г [5].

Таблица 3. Показва най-често изолираните нискорискови генотипове HPV в изследваните региони. 

Най-чести  
ниско-рискови 

HPV типове

Градове /региони

Bs Pd Pn Sf Vd Vn

HPV 6 (0.24%)

HPV 54/55

HPV 11

HPV 6 (0.58%)

HPV 11

HPV 53

HPV 6 (0.1%)

HPV 11

HPV 54/55

HPV 6 (1.3%)

HPV 11

HPV 53

HPV 6 (0.03%)

HPV 73

HPV40/61

HPV 6 (0.5%)

HPV 11

HPV 73

Легенда:  Бургас - Bs; Пловдив - Pd; Плевен - Pn; София - Sf; Bидин - Vd; Варна-Vn
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В нашето изследване на 5277 български 
жени от различни градове на България на възраст 
от 15г до 55г, установихме честота на инфекцията 
с  HPV от 29.2%. Получените от нас резултати се 
приближават значително до установените и оч-
аквани такива от ICO за Източна Европа. В пър-
ва възрастова група (15г-24г) честотата на HPV+ 
жени е 33.1% с малко повече от очакваните от 
ICO 31.8%. Във втора възрастова група честота 
на инфекцията с HPV установена от нас е 28.1%, 
като отново тя е малко по-висока от очакваната и 
установена такава в другите държави от Източна 
Европа. В следващите възрастови групи честота-
та на инфекцията с HPV постепенно намалява. 
Ние не установяваме в нашето изследване два 
пика на заболяемостта с HPV, подобно на други 
проучвания: един пик в млада възраст и втори в 
годините след 50 [4]. Нашите резултати показват 
прогресивно намаляване на честотата на инфек-
цията с HPV с увеличаване на възрастта.  

Повечето български проучвания по темата 
включват жени от определен град или област [1, 
7]. Други такива изследват разпространението на 
конкретни генотипове HPV (най-често високори-
скови генотипове) в специфични популации или 
проби, но не и цялостното разпространение на 
инфекцията в България или по възрастови групи и 
градове [3, 6, 9]. Златков и сътр. 2003г. изследват 
164 бременни и 84 небременни жени [12]. Често-
тата на установената от тях HPV инфекция при 
бременни е 17.7%, при небременните 13.1% [12]. 
Тасева и сътр. 2013г. изследват за високорискови 
генотипове HPV, 820 жени (две групи, такива със 
затлъстяване и другите с нормално тегло) и уста-
новяват инфекция с търсените типове при 14.8% 
от тях [12]. В по–старо наше проучване от 2015г. 
изследваме 1050 жени на възраст от 15г-55г. от 
градове в Северна и Южна България с цервика-
лен ДНК HPV тест, но само за високорискови ге-
нотипове на вируса [2]. Открихме следното възра-
стово разпространение на инфекцията: 43.2% от 
високорисковите HPV+ жени са от втора възрас-
това група (25г-34г), 36.6% от HPV+ жени от това 
проучване са от първа възрастова група (15г-24г.) 
[2]. Единственото друго българско проучване, в 
което е правено изледване на възрастово раз-
пространение на HPV е на Шикова и сътр. 2011г, 
но то е ограничено до определена категория паци-
ентки [8]. Авторите изследват разпространението 
на инфекцията с HPV, чрез ДНК HPV цервикален 
тест, в специфична популация от български прос-
титутки и установяват, че най-честата възраст на 
положителните за цервикална HPV инфекция е 28 
години [8]. Тези резултати са близки до нашите, с 
които установяваме възрастов пик на инфекцията 
с HPV в България около 24-25 години.

Една от основните задачи на нашето из-
следване е да установим честотата и възрасто-
вото разпределение на 33 генотипа HPV в церви-
кални проби на жени от 6 български града, с кое-
то да оценим евентуалните ползи от въведената 
ваксинация на 12 годишните момичета. HPV16 е 
най-често изолираният високорисков генотип в 

изследваната от нас популация. Среща се в 13% 
от цервикалните проби на всички жени включе-
ни в изследването и при 45.6% от 1507 (100%)  
инфектирани с вируса HPV (+). Втори по често-
та е HPV56 който се изолира при 333 (6.3%) от 
всички изследвани и при 22.1% от 1507-те (100%) 
позитивни за HPV. На трето място е HPV33, из-
олиран при 209 (4.0%) от изследваните или при 
13.9% от позитивните 1507 (100%) за инфекция 
жени. В друго проучване, което проведохме през 
2010г. за разпространението на HR-HPV при жени 
с колпоскопски атипизъм на маточната шийка, 
отново установихме честота на  HPV16 в 39 %, 
HPV56 в 17.1 % и HPV33 в 15.2 % от инфектира-
ните индивиди (Ковачев, Начева). В друго проуч-
ване, на жени от София, България с хистологично 
доказани дисплазия или рак на маточната шийка 
изследователите намират HPV16 в 52.2%, HPV18 
в 18.3%, HPV33 в 14.5% и HPV31 в 11.9% от па-
циентите [7]. Повечето български проучвания на 
тази тема изследват разпространението на някои 
от високорисковите генотипове HPV, най-вече на 
HPV16 и HPV18 в определени групи пациентки 
с инвазивен рак или  HSIL на маточната шийка. 
Проучване на Грозданов и сътр. от 2014г. на 355 
пациентки с нормална и патологична цитология, 
показва: най-често изолирания генотип е HPV16, 
който е намерен в 61 проби; следващия най-чест 
HPV тип е HPV33, намерен в 14 от пробите [6]. 
Чакалова и Ганчев, 2009г изследват 208 болни за 
12 високорискови генотипове HPV [3]. Най-често 
изолираните генотипове HPV в тяхното проучване 
са HPV16, HPV18, HPV31, HPV 33 и HPV35 – 165 
болни (79%) [3]. Тодорова и сътр. 2010, изслед-
ват 145 проби на жени с инвазивен карцином на 
маточната шийка и установяват, че 98 (77.2%) са 
положителни за HPV16 и HPV18. HPV16 е по-раз-
пространения от двата типа и е намерен като 
единична инфекция в 86 (67.7%) от пробите [11]. 
Проучване на Шикова и сътр. 2011г, сред жени в 
България, предлагащи платени сексуални услуги 
установява честота на инфекцията с HPV, 43.4%. 
Отново HPV16 се изолира най-често при 17% от 
изследваните, последван от HPV31 при 9.4% от 
тях [8]. Отново Шикова и сътр. 2013г. изследват 
за високорискови HPV (HR-HPV) типове 278 цер-
викални проби на жени с рак на маточната ший-
ка или HSIL доказани хистологично [9]. Авторите 
установяват наличие на HR–HPV при  91.7% от 
пациентките с цервикален рак и  при 85.2% от 
пациентките с HSIL. Стайкова и сътр. 2013г из-
следват чрез real-time (RT) PCR (Polimerase Chain 
Reaction) 52 жени от гр. Кърджали за налична 
HPV инфекция [10]. Такава авторите установяват 
в 36.5% от жените [10]. Най-често изолираният 
генотип за този град, който авторите откриват е 
HPV 6 [10]. 

Заключение: Получените от нас резулта-
ти ни дават основание да направим извода, че 
общата честотата на цервикалната инфекция с 
HPV в България от 29.2% е по-висока от светов-
ната и от тази в Източна Европа, както за цялата 
изследвана полулация, така и поотделно за раз-
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личните възрастови групи с пик от 33.1% в годи-
ните от 15г-24г след което намалява. Освен това, 
честотата и възрастовото разпространение на 
цервикалната инфекция с HPV установени в на-
шето проучване не се различават статистически 
значимо между отделните градове (р=0.895) и в 
отделните възрастови групи (р=0.18). Най-често 
изолирания генотип HPV в изледваната от нас 
популация жени от шест български града е HPV 
16 (13%), като неговото разпространение показа 
определена възрастова зависимост. Следващите 
по честота високо, средно и нискорискови гено-
типове на вируса изолирани в нашето проучване 
показаха определена регионална и възрастова 
специфичност, съобразно която можем да препо-
ръчаме въвеждане на ваксинация срещу HPV с 
новата деветвалентна ваксина в най-кратки сро-
кове за постигане на по-висока профилактична 
ефективност. Резултатите за разпространението 
на цервикалната инфекция с HPV получени от 
нас, правят цервикалния скрининг, ваксинацията 
срещу HPV и въвеждането на тестовете за детек-
ция на HPV в България, национално, регионално 
и възрастово зависими.
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ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ ЖЕНИ ОТ КЪРДЖАЛИ  
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РЕЗЮМЕ 
Информацията относно разпространението на полово предаваните вирусни ин-

фекции в България е недостатъчна. Целта на настоящото изследване е да се определи 
преваленцията на HPV, HSV, CMV, EBV и HIV в цервикални проби на 52 асимптоматични 
жени от област Кърджали. Установен бе висок процент (61.5%) на жените, инфекти-
рани с един или няколко вируса. Най-разпространен бе HPV, открит в 32.6% от жените, 
следван от HSV(30.8%). ЕBVбе установен в 9.6%, а CMV - в 5.8% от изследваните про-
би. Тези резултати показват съществуването на сравнително висок риск от развитие 
на генитална патология, в т.ч. и рак на маточната шийка,както  и от предаване на 
вирусните инфекции сексуално и перинатално.

Ключови думи: полово предавани вирусни инфекции, цервикални проби, RT PCR
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SEXUALLY TRANSMITTED VIRAL INFECTION IN WOMEN FROM KARDZHALI

Staykova J.1, T.Belovska2, A. Murad2, S. Kakid2, A.Nacheva3, E. Shikova4

1-Faculty of Public Health, Medical University – Sofi a, Bulgaria;2-Regional Health Inspectorate Kardzhali, 
Bulgaria; 3-Military Medical Academy, Sofi a, Bulgaria; 4-National Reference Laboratory “Herpes and Onco-

genic Viruses”, National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofi a, Bulgaria

SUMMARY 
Information on the prevalence of sexually transmitted viral infection in Bulgaria is limited. The objective 

of this study was to determine the distribution of HPV, HSV, CMV, EBV and HIV in cervical samples of women 
from the region of Kardzhali. A high percentage (61.5%) of women were infected with one or more viruses.The 
most prevalent was HPV, found in 32.6% of women, followed by HSV (30.8%). EBV was detected in 9.6% and 
CMV in 5.8% of tested samples.These results indicate that a relatively high risk for genital pathology, including 
cervical cancer, and for transmission of virus infection sexually and perinatally exists.

Key words: sexually transmitted viral infections, cervical specimens, RT PCR 
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Въведение: Разпространението на полово 
предаваните вирусни инфекции (ППВИ) се уве-
личи значително през последните години като 
понастоящем в световен мащаб те представля-
ват една от основните причини за заболяемост 
и смъртност. Инфекциите с човешки папиломни 
вируси (HPV) са най-широко разпространените 
ППВИ и основна причина за рака на маточната 
шийка. Ролята на другите ППВИ за развитието на 
това заболяване не е напълно изяснена, въпреки 
че съществуват предположения  за участието им 

като кофактори в онкогенезата, свързана с HPV(1-
3). Информацията относно разпространението на 
ППВИ в България е недостатъчна.

Цел: Да се определи разпространението на 
HPV, херпес симплекс вирус (HSV) тип 1 и тип 2, 
цитомегаловирус (CMV), Eпщайн-Бар вирус (EBV) 
и човешкият имунодефицитен вирус (HIV) в цер-
викални проби на жени от област Кърджали.

Материали и методи: Проучването  включ-
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ва 52 жени без симптоматика от Кърджали на въз-
раст 17- 57 години (средна възраст - 39 години). 
От всички участнички са взети цервикални про-
бии с помощта на Real-time PCR (RT PCR) прове-
дени следните изследвания: HPV DNA – скрининг 
за високорискови генотипове /HPV 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (Диагностичен кит/Ам-
плиСенс, Русия); HPV – генотипизиране на поло-
жителните проби от скрининга/идентифициране 
на HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 
(Диагностичен кит /АмплиСенс, Русия); HPV6/11 
DNA – генотипизиране на нискорисковите HPV6 
и HPV11 (Диагностичен кит/АмплиСенс, Русия); 
HSV1/2  DNA - генотипизиране (Диагностичен 
кит/АмплиСенс, Русия); CMV DNA -  количест-
вено определяне (Диагностичен кит/ Bionaire®, 
Южна Корея); EBV DNA -  количествено опреде-
ляне (Диагностичен кит/Bionaire®, Южна Корея); 
HIV RNA (Диагностичен кит/АмплиСенс, Русия). 
Всички амплификации бяха проведени в термо-
сайклерExicycler™ 96 (Bionaire®, Южна Корея) 
съгласно инструкциите на производителя.

Резултати и обсъждане: От изследваните 
52 цервикални проби вирусна ДНК бе открита в 
32 (61.5%) от тях (Фиг. 1). HPV  бе установен в 17 
(32.6%), HSV – в 16 (30.8%), ЕBV – в 5 (9.6%) и 
CMV  - в 3 (5.8%) от изследваните жени (Фиг. 2). 
HIV не бе открит в изследваните проби. Смесени 
вирусни инфекции бяха доказани в 37.5% от по-
ложителните проби (Фиг. 3). Приблизително 59% 
от HPV-позитивните жени бяха положителни за 
високорискови генотипове HPV(HR HPV), 35% - 
за нискорискови генотипове HPV  (LR HPV), а 6% 
бяха HR&LR HPV-позитивни (Фиг. 4). Идентифи-
цирани бяха следните генотипове HPV: най-често 
срещан бе HPV6 – в  41.2% от HPV-позитивни-
те жени, следван от HPV16 -  в 29.4%. Всеки от 
HPV31, HPV 51 и HPV56 бе установен в 11.8%, а 
от HPV18, HPV 52 и HPV 59 – в 5.9% от HPV-пози-
тивните жени (Фиг. 5). В изследваните материали 
не бяха открити HPV11, HPV33, HPV35, HPV39, 
HPV45 и HPV58. В 5 проби бяха открити 2 и пове-
че генотипа HPV. 16 от пробите бяха положителни 
за HSV като от тях 15 (93.8%) бяха HSV1- положи-
телни и само една проба бе положителна за HSV2 
(Фиг. 6). 

Фиг. 1. Разпространение на ППВИ при 
изследваните жени.

Фиг. 2. Разпространение на HPV,HSV, 
EBV, CMV и HIV при изследваните жени.

Фиг. 3.Честота на смесените вирусни 
инфекции при положителните за ППВИ 

жени.

Фиг. 4. Разпространение на HR HPV и LR 
HPVпри HPV-позитивните жени.

Фиг. 5. Генотипове HPV, открити при 
HPV- позитивните жени.
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Фиг. 6. Разпространение на HSV1 и HSV2 при  
HSV-позитивнитежени.

Изследването показва висока степен на ин-
фектиране на изследваните жени с ППВИ  - 61.5% 
от цервикалните проби са положителни за един 
или повече вируси. Най-разпространен е HPV, от-
крит в 32.6% от жените. Тези стойности са доста 
по-високи от данните за разпространение на  HPV 
сред жените с цитология в норма от Централна 
и Източна Европа(12.6%), което показва по-висок 
потенциален риск за развитие на рак на маточна-
та шийка [4]. Най-често срещан генотип е HPV6, 
а от високорисковите генотипове - HPV16, което 
е в съответствие с предишни литературни данни. 
HIV  не бе установен в нито една от изследваните 
проби и това не е изненада като се има предвид 
сравнително ниските стойности на HIV позитивни-
те в страната.  Високи стойности установихме и 
за HSV, които са по-високи от установените в цер-
викални проби на пациентки в други страни [5-8]. 
Интерес представлява и фактът, че в нашия слу-
чай преобладава HSV1, само една от пробите бе 
HSV2 позитивна. Подобни резултати са устано-
вени при някои проучвания в други страни [9-14]. 
Регистраният висок процент на HSV-позитивни 
цервикални проби  е в съгласие с предишни дан-
ни за разпространението на HSV в страната  – при 
сероепидемиологични проучвания, обхващащи 
няколко европейски страни най-висока степен на 
серопреваленция за HSV1 и HSV2 е установена в 
България  [15]. Това е доста обезпокоително, тъй 
като  се предполага че HSV е важен ко-фактор за 
HPV-инфекцията и свързаната с нея  цервикална 
карциногенеза [2]. България е една от страните 
в Европа с най-висока заболяемост и смъртност 
от рак на маточната шийка [16] и е възможно ви-
соката степен на разпространение на генитална  
инфекция с HSV да допринася за това. По отно-
шение на детекцията на ЕBV и CMV в генитални-
те проби на изследваните жени, тя е в рамките 
на литератулните данни за други страни. В све-
товен план откриването в цервикални материали 
на ЕBV и CMV  варира между 2.6% и 40% и от 1.4 
до 66%, съответно [6, 8-9, 17]. На този етап н е е 
напълно ясно клиничното значение на тези цер-
викални инфекции, в т.ч. и за цервикалната кар-
циногенеза. Трябва да се има предвид, обаче ро-
лята на CMVза развитието на вродени инфекции.

Заключение: Установен бе висок процент 
на жените, инфектирани ППВИ. Нашите резулта-
ти показват, че съществува риск от развитие на 
генитална патология, в т.ч. рак на маточната ший-
ка, както и за предаване  на вирусната инфекция 
сексуално и перинатално при тези жени. Доколко-
то ни е известно, това е първо изследване за Бъл-
гария по оценка статуса на пет вирусни инфекции 
(HPV, HSV, ЕBV, CMV и HIV) в цервикални проби 
с RT-PCR. Необходими са по-нататъшни проучва-
ния за разпространението на HPV и на други по-
лово предавани вирусни инфекции с обхващане 
на по-голяма група жени.

Благодарности: Това изследванее финан-
сирано от ОП «Териториално сътрудничество 
Гърция - България 2007-2013» (Проект “Трансгра-
нична епидемиология на полово предаваните ви-
русни инфекции сред жените: молекулярно диаг-
ностични подходи” -MEVIR).
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 ИСТОРИЯ И НАУЧНО РАЗВИТИЕ НА
ПЪРВИЧНАТА ПРОФИЛАКТИКА НА 
ИНФЕКЦИЯТА С HPV
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РЕЗЮМЕ 
Профилактиката на гениталната инфекция с HPV е от основно значение за нама-

ляване на заболяемостта и смъртността от злокачествени  заболявания при жените 
в световен мащаб. Профилактиката на инфекцията с Human papillomavirus днес бива 
първична, вторична и третична. Ваксините срещу HPV са пример за първична профи-
лактика, тъй като те предпазват от поява на заболяването. Целта на обзора е да 
се разгледат историческото и научно развитие на първичната профилактика на HPV 
инфекцията.
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SUMMARY 
Prevention of genital HPV infection is essential for the reduction of morbidity and mortality with prae-

cancer and cancer diseases in women worldwide. Prevention of infection with Human papillomavirus today is 
primary, secondary and tertiary. Vaccines against HPV are an example of primary prevention, as they prevent 
from occurrence of diseases. The purpose of the overview is to consider the historical and scientifi c develop-
ment of primary prevention of HPV infection.
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Въведение: Профилактиката на инфекци-
ята с Human papillomavirus днес бива първична, 
вторична и третична. Първична е профилактика-
та на дадено заболяване, която предполага да се 
предотврати неговото възникване. Ваксините сре-
щу HPV са пример за този тип профилактика, тъй 
като те предпазват от поява на болестта. Вторич-
на е профилактиката, при която се взeмат мер-
ки за ранно откриване на заболяването, които да 
послужат за ограничаване на по-нататъшното му 
развитие. Взeмането на цитонамазки и ходенето 
на профилактични прегледи с цел да се открият 
увредени клетки е пример за вторична профилак-
тика. Третичната профилактика цели предотвра-
тяване на усложненията. Пример за това е опера-
тивната намеса при наличие на рак на маточната 
шийка, предприета с цел да се ограничи разпрос-
транението на карцинома и да се предотврати 
по-сериозно усложнение или дори смърт.

Цел: Да се разгледа историческото и науч-
но развитие на първичната профилактика за HPV 
инфекция.

Материал и методи. Обобщени и разгле-
дани са всички достъпни електронни (Pubmed; 
Medline) и конвенционални литературни източни-
ци от 1990г. до момента.

Откритието, че големите капсидни L1 проте-
ини могат да се съберат във вирусоподобни час-
тици (VLPs), които са структурно и имунологично 
неразличими от автентичните вириони, както и 
изследванията, насочени към характеризирането 
на HPV-епитопите са имали значително влияние 
върху разработването на профилактични ваксини 
[10]. До 2014г. са разработени и тествани в големи 
мултицентрични проучвания две профилактични 
ваксини [6, 7, 9, 10]. И двете са основани на ре-
комбинантна експресия и самостоятелно сгло-
бяване на L1 вирусен протеин в VLPs. HPV VLPs 
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не съдържат ДНК и следователно не са инфек-
циозни. Инжектирането на HPV VLPs предизвик-
ва силен и устойчив типово-специфичен отговор. 
Имунната система разпознава специфични учас-
тъци от причинителя (антигени) и изработва сре-
щу тях специфични белтъци (антитела). Не може 
да бъде причинено заразяване с вируса или раз-
витие на рак на маточната шийка, вследствие на 
имунизацията. След прилагането й, в организма 
се развива специфична имунна защита срещу 
тези агенти. Така организмът успява ефективно 
да се защити от инфекцията, без да развие забо-
ляване.

Една от ваксините, Silgard® (Gardasil®) 
(MSD), предпазва срещу HPV 6, 11, 16 и 18 (четири-
валентна), другата е Cervarix ® (GlaxoSmithKline) 
и предпазва срещу HPV 16 и 18 (бивалентна).  От 
2015г. фармацевтичната компания MSD пусна 
на пазара  Gardasil 9® (деветвалентна ваксина) 
предпазваща от генотипове 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 и 58 [18]. Очакваният резултат от профи-
лактичната ваксинация е намаляване на честота-
та на HPV-свързаните заболявания, включително 
рак на маточната шийка, на пенис, вулва, влага-
лище, анус и преканцерозни лезии развиващи се 
в тях [18]. В допълнение сред тези, които са по-
лучили четиривалентна/деветвалентна ваксина 
се очаква намаляване на честотата на генитал-
ните брадавици и ларингеалната папиломатоза 
[1]. От 8 юни 2006 г. четиривалентната ваксина 
Silgard® (Gardasil®) е лицензирана за употреба 
при жени на възраст 9-26 години в САЩ от Аген-
цията по  храните и лекарствата (Food and Drug 
Administration), която е признала следните ка-
чества на ваксината: безопасна и силна защита 
срещу рак на маточната шийка, генитални брада-
вици, цервикален аденокарцином, CIN1, 2 и 3 и 
VIN2 и 3, които са причинени от HPV6 , 11, 16 и 18. 
Агенцията заяви, че ваксината е ефективна, ако 
се прилага преди развита HPV инфекция [5]. От 
Декември 2014г. Агенцията по  храните и лекарст-
вата на САЩ одобри и лицензира Gardasil 9® за 
приложение при момичета и момчета на възраст 
между 9-26 години. Ваксината осигурява профи-
лактика на HPV-инфекцията с генотипове 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58.

Консултативният комитет по имунизациите 
на САЩ и американската асоциация за борба с 
рака препоръчват рутинна ваксинация на моми-
четата на възраст 11-12 години, като ваксината 
може да бъде прилагана от 9-годишна възраст. 
Ваксинирането се препоръчва и за момичета и 
млади жени на възраст 13-26 години, които не са 
били ваксинирани преди това [12,  14].

На 20 Септември 2006г. Европейската аген-
ция по лекарствата  (ЕМА) официално разреши 
търговията с четиривалентната ваксина Silgard® 
(Gardasil®) в Европейския съюз, а от 2015г. и с де-
ветвалентната Gardasil ®. През 2006г. е направе-
но заявление за лиценз на двувалентната вакси-
на Cervarix ®, чиято употреба също е разрешена.

Въпреки че високата ефикасност на вакси-
ните е доказана, важно е да се признаят техните 

ограничения и възможности. Наличните в момен-
та ваксини не предпазват от всички високори-
скови типове HPV; те не лекуват съществуващи 
HPV инфекции; дългосрочното времетраене на 
тяхната защитата все още е неизвестна (трябва 
да се отбележи, че 10 - годишното проследява-
не на ваксинирани момичета не показва спадане 
на създадения имунитет); разходите за първична 
ваксинация, препоръчваща график с три инжек-
ционни дози и евентуалната необходимост от до-
пълнителни помощни  ваксинации вероятно ще 
ограничи употребата на ваксината сред медицин-
ски необезпечените и неосигурени популации [8].

Важно е да се оцени въздействието на HPV 
VLP ваксините на други генитални и негенитални 
свързани с HPV тумори и в други популации като 
например, индивиди с висок риск за анален рак 
(напр. мъже, които правят секс с мъже) [8]. Необ-
ходимо е да се разработят и оценят алтернативни 
ваксинационни  подходи за намаляване на разхо-
дите и да се разшири обхватът на ваксинираните. 
Също така е важно да се гарантира въвеждането 
на програмите за ваксинация срещу HPV в разви-
ващите се страни [8].

Разгледани са няколко допълнителни под-
хода за профилактични ваксини [15]. Неутрали-
зиращите епитопи присъстват не само във VLPs. 
Напредъкът в пречистването на бактериално екс-
пресирани L1 протеини показва, че те могат да се 
съберат в пентамерични структури, като капсоме-
ри, които съдържат неутрализиращи епитопи [11]. 
Ваксинирането на кучета с орален папиломен 
вирус с тези капсомери показва пълна защита 
от него [19]. Следователно капсомерите могат да 
предложат опростена, икономична алтернатива 
на VLPs. Други подходи, за да се постигнат ниски 
разходни системи, които генерират коректния L1 
протеин включват експресия в растенията, което 
потенциално може да доведе до развитието на 
ядливи ваксини [3, 17].

Имунизацията с гола ДНК има теоретично-
то предимство на простото производство. Голата 
ДНК ваксинация с L1 изрязани плазмиди може да 
предизвика антитяло отговор в животински мо-
дели [13]. Доставянето на голи ДНК нишки може 
да бъде улеснено, чрез тяхното включване в ре-
комбинантни вируси. Вирусните вектори могат 
не само да доставят L1 гена по-ефективно, но в 
много случаи това ще бъде сравнимо с безинжек-
ционна  лигавична доставка. Живите бактериал-
ни ваксини са потенциално прости и евтини за 
производство. Те могат сравнително евтино да се 
използват чрез мукозно приложение. Четири раз-
лични L1 рекомбинантни бактериални ваксини са 
разработени и тествани за имуногенност в живо-
тински модели [15]. От тях рекомбинантни L1 кло-
нинги на атенюирани Salmonella enterica серотип 
Typhimurium и Typhi щамове показват възможност 
да предизвикат силен неутрализиращ антитяло 
отговор след едно интраназално или орално при-
ложение при мишки [2]. Такава е ваксината с ате-
нюиран щам Ty21 Vivotif, която изразява L1. 

За да се получи комбинирана, профилактич-
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на и терапевтична ваксина, са изследвани начини 
за стимулиране на клетъчно-зависимия имунен 
отговор срещу вирусните неструктурни протеини 
и производството на неутрализиращи антитела. 
Най-изявените кандидати за този вид ваксини са 
химерични VLPs, които включват пептиди от ран-
ните протеини като смес от L1 или L2. До този мо-
мент две химерични VLPs са били тествани в кли-
нични проучвания: HPV L1-E7 химерични VLP, на-
сочени към свързаната с HPV16 високостепенна 
цервикална дисплазия и HPV16 L2-E6, E7 химера 
с потенциал за предизвикване на кръстосано неу-
трализиращи антитела. [4, 16].

Заключениe: Има голяма надежда за на-
маляване на заболяемостта и смъртността на 
HPV-свързаните аногенитални заболявания в 
популации, които получават профилактични вак-
сини. Обещаващи резултати от профилактичните 
ваксини от гледна точка на широкото обществе-
но здраве, трябва да бъдат постигнати за тези 
групи жени, при които е проблемен достъпът до 
скрининг за рак на маточната шийка. Поради тези 
причини, развитието на второ поколение ваксини, 
които се очаква да бъде по-евтино, лесно за при-
ложение и/или да предизвиква отговор от Т-клет-
ките и да лекува съществуващи HPV инфекции 
е силно желано.  Папиломавируси: човешки па-
пиломни вируси (HPV). HPV са причинители на 
обикновените кожни и на венерическите брадави-
ци (Condylomata acuminata). Някои от вирусните 
типове притежават висок онкогенен капацитет и 
могат да трансформират епителната клетка в ра-
кова (HPV-16, -18 и др.). През последните годи-
ни бяха идентифицирани специфичните вирусни 
гени (E7 и E6), с чийто функции е свързана малиг-
низацията на клетката. Експресионните продукти 
на тези гени блокират действието на клетъчните 
тумор-супресорни белтъци p53 и RB. Доказано е, 
че HPV е основния етиологичен фактор за разви-
тие на различни видоре рак: на маточната ший-
ка, на пениса и ануса, а също и рака на устата, 
гърлото и ларингса. Напопследък се увеличават 
данните за етиопатогенетична връзка на този ви-
рус с някои форми на кожен не-меланомен рак, 
първичен белодробен рак, рак на пикочния мехур, 
простатата и др.

Полиомавируси: човешки полиомни виру-
си (HPyV). Тези вируси също са високо-онкогенни 
и могат да трансформират различни типове клет-
ки. Ролята им при човешките тумори не е доста-
тъчно изяснена, въпреки, че при различни видове 
тумори на мозъка редовно се доказва присъстви-
ето на човешкия полиомен вирус JC (JCV). През 
последните години се натрупаха данни за вероят-
ното участие на този вирус в генезата и на рака на 
дебелото черво и рака на простатата. Откритият 
наскоро (2008 г.) нов човешки полиомен вирус, 
наречен вирус МС (MCV) се свързва с появата и 
развитието на рядко срещаните тумори на Merkel 
(невроендокринни тумори).

Поксвируси: инфекциозен молуск (mollus-
cum contagiosum virus). Малко се знае относно 
онкогенния потенциал на тези вируси, но е факт 

развитието на фиброми и канцерогенни миксоми. 
Човешкият поксвирус, който предизвиква появата 
на дребни доброкачествени тумори и се проучва 
в това направление е вирусът на инфекциозният 
молуск.

В заключение може да се каже че днес, 
130 години след първите опити да се свържат 
инфекциите и рака, различни вируси, бактерии 
и паразити се очертават като съществен фактор 
в човешката канцерогенеза. Задълбоченото изу-
чаване на молекулярните механизми на взаимо-
действие между инфекциозните агенти и клетка-
та води поне до 3 полезни резултата в борбата 
срещу рака: (а) усъвършенстване на диагности-
ката му; (б) разработване на нови подходи за те-
рапията му (онколитична вирусотерапия и др.) и 
най-важното (в) разкриване на нови възможности 
за профилактиката му!
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СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ИМУНИЗАЦИИТЕ В 
ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ
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РЕЗЮМЕ 
Постиженията на приложната имунология за поставяне под контрол на редица 

инфекциозни заболявания са безспорни. Заедно с това, съпротивата срещу имунизаци-
ите става все по-актуален въпрос за много страни. Статията разглежда причините 
за възникване и утвърждаване на антиваксиналните движения и обяснява несъстоятел-
ността на  концепциите, с които се оспорват ползите за обществото от масовата 
имунопрофилактика. Посочени са и примери на сериозни епидемични ситуации в Евро-
па, настъпили след недостатъчен имунизацинен обхват, като се има предвид факта, 
че преди това населението на засегнатите страни е било свободно от съответната 
инфекция. Настъпателността на групите и неформалните организации, оспорващи 
имунизациите, прогресивно нараства през последните десетилетия. В съвременния 
етап аргументите на противниците на ваксините се базират на псевдонаучни тео-
рии, включително спекулации с резултати от медицински изследвания, както и на прав-
но-етични мотивации, разглеждани едностранчиво и тенденциозно, без да се отчитат 
интересите на обществото. Всичко това повишава отговорностите на специалисти-
те от здравната система – епидемиолози, инфекционисти, педиатри и организатори 
на здравеопазването да отстояват още по-убедително официално възприетата стра-
тегия за имунизация. Днес повече от всякога е наложително да се противодейства на 
опитите за подценяване на епидемиологичния контрол със спекулативни твърдения 
относно страничните ефекти на биопродуктите. 

Ключови думи: антиимунизационни движения, исторически етапи, аргументи, съвре-
менно състояние
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RESISTANCE TO IMMUNIZATIONS IN HISTORICAL 

AND CONTEMPORARY ASPECT
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SUMMARY 
The achievements of the immunology and immunoprophylaxis for the control of many infectious diseas-

es are indisputable. Along with that, resistance to immunizations is becoming an increasingly important issue 
for many countries. This article examines the reasons for arising and strengthens of anti-vaccine movements 
and expounds unsoundness of the concepts that contest the benefi ts of mass immunization for society. Exam-
ples of serious epidemic situations in Europe that have occurred after insuffi cient immunization coverage were 
pointed out, given that the population of the affected countries was previously free of the concrete infection. 
The offensiveness of the groups and informal organizations that question the importance of vaccines for public 
health has progressively increased over the last decades. At the present, the arguments of the opponents of 
vaccines are based on pseudoscientifi c theories, including speculation with results of medical researches, as 
well as legal and ethical motives, considered one-sidedly and biased, without taking into account the interests 
of society. This enhances the responsibilities of medical professionals – epidemiologists, infectious disease 
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Въведение: Многобройни проучвания ка-
тегорично показват, че група инфекциозни за-
болявания, които в миналото са създавали дра-
матични ситуации в човешкото общество, вече 
са успешно овладяни чрез имунизация в много 
страни. Вариолата е глобално ликвидирана точно 
преди 40 години – последен случай в Сомалия на 
12 октомври 1977 г. За други инфекции  може да 
се твърди, че днес тежестта им е значително на-
маляла и перспективите за елиминиране са обна-
деждаващи. Например, полиомиелитът е сведен 
до 359 случая в света за 2014 и се среща само в 
три страни. Всичко това е постигнато чрез масова 
имунопрофилактика.

Парадоксално, но с утвърждаване пости-
женията на приложната имунология, става  по-ак-
туална съпротивата срещу имунизациите. Напо-
следък все по-упорито се пледира за отричане на 
ваксините, като се посочват много разнообразни 
аргументи. Обособените антиимунизационни 
групи и движения внушават колебание спрямо 
имунопрофилактиката, с крайна цел отказ.  В на-
стоящия доклад е направен опит да се просле-
дят някои събития от историята и да се посочи 
научната необоснованост  на концепциите, лан-
сиращи твърдения за безполезност или  „огромна 
опасност” от провеждане на имунизации. 

Историческо развитие на идеите, оспорва-
щи целесъобразността на имунизациите

Съпротиватата срещу имунизиране прин-
ципно е свързана с мирогледа и с разбирането за 
правните свободи. За обосноваване на аргумен-
тите и за повлияване на общественото мнение 
в тази насока са интерпретирани множество си-
туации. Твърденията за огромните опасности са 
разпространявани с разнообразни средства, чрез 
които хората са били манипулирани. Исторически 
могат да се обособят следните три периода:

Ранен период: преобладаващи религиоз-
но-мистични аргументи

Според повечето исторически хроники този 
вид съпротива възниква в първите години на 19 
век - скоро след 1796 г., когато английският ле-
кар Едуард Дженер е докладвал пред кралското 
общество за успешна ваксинация на 13 човека 
срещу едра шарка след инокулиране на гной от 
пустули от кравешка вариола, получил е офици-
ално одобрение и  поставя началото на масовата 
имунопрофилактика. 

Има и данни, отнасящи началото на това 
противопоставяне 8 десетилетия преди откри-
тието на Дженер. Те са свързани с въвеждането 
на вариолизацията в Англия около 1714 г. Това 

е китайско/индийски метод от древността, при 
който прах от изсъхнали струпеи от вариолно 
болен човек се втрива в носа или в кожата след 
одраскване.  Основната заслуга е на Лейди Мери 
Монтегю - съпруга на английски посланик в Тур-
ция, която се е запознала с метода в Истанбул. 
Завърнала се в Англия, с разрешение на кралица-
та, Лейди Монтегю имунизира 7 затворника очак-
ващи екзекуция и след успешното приклкючване 
на експеримента затворниците са освободени.  
Лейди Монтегю ваксинира още 6 деца изоставени 
в приют, сина си и дъщеря си, получава офици-
ално разрешение и убеждава последователи да 
разпространяват метода. Църквата в Англия и 
Америка реагира, включвайки в проповедите си 
постулат, че болестите са изпратени от Бог за на-
казване на грешници, и всеки опит за предотвра-
тяване е дяволска работа. За отрицателно отно-
шение към вариолизацията е оказал  значение и 
факта, че някои от третираните са заболявали и 
са предизвикали епидемии; също и смъртността 
от 3 % и повече. 

Откритието на Дженер от 1796 г. всъщ-
ност активира противниците на ваксинирането. 
Те  добавят нови аргументи и ги представят под 
различни форми. Карикатурата на английския ка-
рикатурист Джеймс Гилари (възприеман като ос-
новоположник на политическата и социална кари-
катура) от 1802 г. внушава, че след внедряване на 
субстрат от крава в човешкия организъм настъпва 
израждане с поява на миниатюрни животни (теле-
та) по лицето и крайниците. Множество подобни 
карикатури се появяват във Франция и в други 
държави. В Индия съпротивата срещу ваксинаци-
ята се базира на друга религиозна гледна точка: 
каноните не допускат кравата - свещено животно, 
да служи като донор в тази дейност.

Втори период - противопоставяне на база 
юридически аргументи

Първите законови регламенти за задъл-
жително ваксиниране са въведени около 1820 г. 
в Норвегия, Швеция, Дания и окръг Бавария. В 
Англия през 1840 г. се въвежда ваксиниране на 
бедните деца, а през 1853 г. се постановява за-
дължително ваксиниране на всички бебета през 
първите 3 месеца. През 1867 г. възрастта е удъл-
жена до 14 години и се предвиждат санкции на 
родителите за неизпълнение. В САЩ такъв закон 
има от 1855 г., а в цяла Германия от 1874 г. Ор-
ганизираните  движения „Антиваксинална лига” в 
Англия от 1853 г. и „Ню Ингланд антиваксинална 
лига” в САЩ от 1882 г. оспорват законите и ги  кла-
сифицират като намесващи се в традиционните 

specialists, pediatricians and health managers to assert the adopted strategy for immunization more convinc-
ingly. Today, more than ever before is essential to resist attempts to neglect the epidemiological control with 
speculative statements about the possible adverse effects of vaccines.

Key words: anti-vaccine movements, historical stages, arguments, contemporary condition

Address for correspondence: email: drpopivanov@abv.bg



30

VI, 2017, 2(12)

граждански свободи [21]. Този мотив днес заема 
водещо място в концепциите и посланията  на 
противниците на имунизациите, модифициран 
най-често като нарушаване правата на личността 
или право на информиран избор. 

Първите „успехи” на ваксиналната опози-
ция в Англия са от 1898 г. след натиск от масови 
площадни протести в Лестър и в други градове. 
Английското законодателство е ревизирано и се 
допуска освобождаване от ваксинация на осно-
вание „добросъвестно възражение, потвърдено 
от двама магистрати” [17]. През 1907 г. условията 
се либерализират – остава изискването само за 
обикновена декларация, а през 1948 г. се отменя 
и задължителният характер, при това с подчерта-
но мнозинство; уважава се личното решение за 
избор. Днес това е възприето в много от индустри-
ално развитите страни. 

Анти-имунизационната  пропаганда от този 
период разширява арсенала от средства – изда-
ват се списания, книги и брошури, представят се 
трактати. От края на 19 век в Англия масово се из-
ползват пощенски пликове декорирани с изобра-
жения и текст, всяващи страх и ужас от ваксини-
ране. В бразилска карикатура от 1904 г., появила 
се  по повод закона за задължителна ваксинация 
срещу вариола, конгресът е отъждествен с Цезар 
държащ ланцет и заплашващ населението с око-
ви и затвор, ако не се подложи на процедурата.  

Съвременен период: комплексно противо-
поставяне на правно-научна база 

Емпиричният характер на противопоста-
вянето срещу ваксините от миналото днес е за-
менен с комплексен подход, включващ широка 
гама аргументи от правната, научната и някои 
други области. Оспорването се подкрепя освен 
с коментар на законова уредба, но и с „подбра-
на” информация  от различни официално пуб-
ликувани доклади и проучвания. В тях данните 
тенденциозно се интерпретират в подкрепа на 
антиимунизационните тези, при това често от не-
специалисти. Най-много се спекулира с тежестта 
и честотата на нежеланите постваксинални реак-
ции, които се представят като абсолютно трагич-
ни. В други материали, специално разработвани 
за целта, се доказват „категорични връзки” между 
имунизации и аутизъм, повишена агресивност у 
деца, смущения в нервното и психо-физиологич-
ното развитие и други увреждания [16]. Ваксините 
се описват като съдържащи токсични вещества, 
или чрез които в човешкия организъм се внедря-
ва чуждородова генетична информация, а броят 
им се определя като „свръхнатоварващ имунната 
система”. Освен биологични  и правно-хуманитар-
ни вреди, на имунизациите вече се приписват и 
унищожителни социални последици, като „иму-
низационен геноцид” или „имунизационен терор”. 
С такива крайни оценки се цели психологическо 
манипулиране. Новите комуникационни техноло-
гии и повишеният медиен интерес мултиплицират 
пропагандните ефекти. Кампаниите се провеж-
дат от неформални движения, но в тях осезаемо  
участват и лекари.

Сред множеството публикации се откроява 
докладът на лондонския гастроентеролог Андрю 
Уейкфилд, публикуван в авторитетното  медицин-
ско издание Лансет през 1998 г. [19]. Той описва 
нов синдром, наречен „аутистичен ентероколит”. 
За причина се приема комбинираната ваксина 
срещу паротит, морбили и рубеола и конкретно 
морбилната компонента. Тезата, изградена върху 
наблюдение на 12 деца, предизвика много широк 
отзвук - бурна дискусия в научните среди и сил-
но ангажиране на гражданското общество. През 
2002 г. по този повод са отпечатани 1 257 статии, 
от които само около  1/3 са привели доказател-
ства за безопасност на ваксините. Това засили 
страха от имунизиране и доведе до спадане нива-
та на имунизационния обхват, а като закономерен 
резулат - и епидемии със смъртни случаи  на деца 
от морбили.

Обсъждане: Заключенията на д-р Уей-
кфилд бяха проверени от научно-изследовател-
ски екипи в различни страни. Множество разши-
рени анализи, сред които са проучванията на  
Kreesten Madsen в Дания с проследени 537 303 
деца  [13]  и на Loring Dales в Калифорния, САЩ  
[7] не доказаха причинно-следствена връзка меж-
ду аутизъм и имунизации. Констатацията  във въ-
просната статия за поява симптоми на аутизъм 
1-2 дни след прилагане на ваксината при няколко 
от изследваните деца се оказа напълно неиздър-
жана. Не се доказа вирусна РНК в черва на мно-
го други деца с аутизъм, имунизирани, от което 
следва че децата в проучването на д-р Уейкфилд 
са подлагани на ненужни медицински процедури - 
колоноскопия и лумбална пункция; при това - без 
разрешения от етична комисия.

Журналистическо  разследване допълни-
телно установи, че има необявен финансов кон-
фликт на интереси. Британският медицински съ-
вет обвини д-р Уейкфилд в 36 професионални 
нарушения, вкл. и за манипулиране на данни, и 
доживотно му забрани да практикува медицина. 
През 2004 г. редакцията на списанието опровер-
га статията, а през 2010 дефинитивно я оттегли, 
след като 10 от общо 12-те съавтори са признали 
несъстоятелността на изводите. Статистиката по-
каза, че въпреки оттеглянето, статията продължа-
ва да привлича голямо внимание за позоваване и 
цитиране, както на противници, така и на подкре-
пящи имунизирането. Разбиването на този мит се 
оказа много трудно: дори и ситуацията в Япония, 
при която след прекратяване употребата на вак-
сината морбили-паротит-рубеола процентът на 
аутизъм сред децата продължи видимо да се уве-
личава, не повлия [11]. Доверието към имунопро-
филактиката беше сериозно разклатено и в много 
държави настъпиха епидемични неблагополучия. 

Прегледът на имунизационните стратегии 
в ЕС показва: 13 страни са с една и повече за-
дължителни ваксини и 14 са възприели напълно 
либерализиран подход. Задължителните имуни-
зациия са най-много срещу полиомиелит – в 12 
държави, следвани от дифтерия и тетанус – в 11 и  
вирусен хепатит „В” в 10 държави [10].  
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В държавите с препоръчителен имуниза-
ционен режим се разчита предимно на лична убе-
деност и отговорност, но също така се поставят и 
някои „задължителни” условия: 1. Не се приемат 
в държавни детски ясли, градини и училища деца 
без изпълнени имунизационни схеми. 2. Отнемат 
се социалните  детски добавки от заплатите на 
родители, които не са имунизирали децата си. 
3. Имунизирането при постъпване на работа на 
здравни служители срещу вирусен хепатит „В”  е 
ултимативно.

При разглеждане необходимостта от за-
дължителния характер на имунизациите от глед-
на точка на епидемиологичната парадигма, може 
да се посочи следното: Инфекциозните заболя-
вания се отличават от останалите по една много 
съществена особеност – отказа на пациента да 
се лекува или профилактира може да повлияе 
върху здравето на други от общността. Това е за-
щото освен биологична същност, на всеки човек 
е присъщо социално поведение, изразяващо се 
в разнообразни връзки, създаващи предпостав-
ки за пренос на инфекциозни причинители към 
други индивиди. Важна социална компонента на 
човешките взаимоотношения е отговорността към 
общественото здраве. Доминирането на индиви-
дуализма (в случая правото на индивида да избе-
ре или откаже имунизиране) пред интересите на 
мнозинството поставя в повишен риск определе-
на група/колектив. Примерите за спад в колектив-
ния имунитет и сериозни епидемични ситуации по 
тази причина не са малко, но най - показателни са 
епидемите от морбили – заболяването, за което 
в Европа беше постигната фаза на пре-елими-
нация [20]. Обстановката се усложни след епи-
демията в  Швейцария от 2006 до 2009 г. с 4 416 
случая [18]. Същият щам D5 бе идентифициран 
в епидемията в  Залцбург, Австрия през 2008 г. 
През  2008-2009 г. в Хамбург, Германия, възник-
на  морбилна епидемия с причинител вариант 
D4, който през следващите три години доведе до 
последователни огнища в България, Полша, Ир-
ландия, Австрия, Гърция, Румъния, Турция, Ма-
кедония, Сърбия, Швейцария и Белгия. В нашата 
страна епидемията започна през 2009 г. сред ром-
ска общност в североизточната част на страната 
със 79 случая [14], а впоследствие през 2010 г. 
обхвана и други райони с общо 23 791 случая, от 
които 24 починали [15]. Епидемията в Холандия 
от май до  август 2013 г. протече с 1 226 забо-
лели. Териториалното разпределение показа, че 
заболяват неимунизирани деца от семейства на 
ортодоксални протестанти - религиозна общност, 
населяваща т.н. „библейски пояс”, с традиционна 
нагласа срещу имунизациите. Регистрирани са 
и 10 случая сред здравни служители [12]. В тези 
провинции са описани и други епидемии от вакси-
нопредотвратими заболявания.  През 2014-2015 
г. в Босна и Херцеговина са регистрирани 3 804 
случая на морбили. След три години затишие, от 
началото на 2017 г. до края на м. август в Бъл-
гария са регистрирани 165 случая на морбили с 
един смъртен случай, като инфекцията беше вне-

сена от Румъния. В Румъния от началото на 2016 
г. до до края на м. август 2017 г. са регистрирани 
8 493 случая на заболяването с 40 смъртни слу-
чая. Заболяването продължава да се регистрира 
във всички страни от ЕС и ЕИП, с изключение на 
Латвия, Лихтенщайн, Малта и Норвегия, като за 
основна причина се посочва непълния обхват на 
населението с ваксина [9].

Съвременната имунология противопоставя 
на антиимунизационните тези  и много други на-
учни и приложни аргументи:  Днес разполагаме с 
усъвършенствани варианти на ваксини, приготве-
ни по технологии, които минимизират рисковете 
от нежелани странични реакции. Консервантът 
тимерозал (най-критикуваната допълнителна 
съставка), въпреки спорните данни за токсичност 
[5] в изключително ниските концентрации (т.е. 
следи – 0,3 μg живак в имунизационна доза), след 
2 000 г. не се използва в ЕС, САЩ, Япония и други 
страни осъществяващи надеждна хладилна вери-
га; за останалите региони тимерозал е включен 
само в няколко ваксини, като се разработват ал-
тернативи. Многогодишни проследявания доказ-
ват, че сериозните усложнения след имунизация 
са несравнимо по-ниски, отколкото след естест-
веното преболедуване [6,8]. Статистиките са: при 
морбилна инфекция рисковете от пневмония са 1 
на 20 заболели, от енцефалити 1 на 1 000 и от 
летален изход 2 на 1 000, докато опасността от  
енцефалит или тежка алергична реакция може да 
има при 1 на 1 000 000 имунизирани с комбини-
раната ваксина морбили-паротит-рубеола [1,4]. 
Тиражираните твърдения за пренос на геноми 
от ваксиналните антигени и за включването им в 
човешкия геномен профил посредством реком-
бинантни/генноинженерни ваксини са абсолютно 
несъстоятелни. В случая се касае за технология,  
при която фрагменти от вирусна ДНК се „вкарват”, 
но не в човек, а в дрождеви клетки. Последните 
синтезират повърхностния антиген на хепатитния 
„В” вирус и в човешкия организъм се инжектира 
само този протеин [2]. Останалите субединични 
ваксини (ацелуларни, полизахаридни), също аб-
солютно изключват такива рискове. Отговорът на 
спекулациите  за прекомерното натоварване на 
детската имунна система е, че въпреки увеличе-
ният брой на прилаганите днес ваксини, дейст-
вителнияt брой на имунологичните компоненти 
е намалял. Пример: ваксината против вариола 
е съдържала около 200 протеини, сега всичките 
14 рутинно употребявани ваксини съдържат око-
ло 160 имунологични компоненти (протеини или 
полизахариди) и ангажират 0,1 %  от капацитета. 

Имунизационният обхват зависи от много 
фактори. Един такъв е обучението и подготовката 
на ОПЛ по проблема, върху което обръщат внима-
ние Петкова и кол. [3]. Епидемичната обстановка 
е друг фактор, който влияе върху отношението и 
нагласата на обществото за имунизиране. Епиде-
мията от вариола в Ню Йорк през 1947 г., овладя-
на до 12 случая,  е най-типичния пример за масо-
ва доброволна имунизация – само за 2 седмици 
са имунизирани 6 350 000 човека.  Постигането 
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на този резултат  е дело на кмета и здравните 
власти, но безспорно отражение са дали голяма-
та паника и страха от заболяване с фатален край. 
Чакащите за имунизация абсолютно доброволно 
са престоявали няколко часа на огромни опашки 
пред имунизационните кабинети, на открито и при 
февруарски температури. Наблюденията в този и 
редица други случаи са показали, че в критични 
ситуации антиимунизационните движения нама-
лават влиянието си, а в спокойна обстановка се 
активират и оспорват ползата от имунизациите. 
Тогава нарастват и подръжниците им. Показате-
лен пример от последните години е появата на 
дифтерия завършила с летален изход у неимуни-
зирано дете в Испания през 2015 г., след почти 30 
годишно отсъствие на заболяването в тази стра-
на. След смърта на заболялото дете, родителите 
му променили отношението си към ваксинирането 
и са позволили имунизиране на другото им дете. 

Заключение: Антиимунизационните дви-
жения, възникнали като религиозни догми,  днес  
се базират главно на правно-етични мотиви и 
псевдонаучни концепции. Има огромни доказа-
телства, разобличаващи несъстоятелността на 
разпростаняваните заблуди, но влиянието върху 
определени слоеве на обществото продължава. 
Епидемиите от ваксинопредотвратими инфекции 
в Европа през последното десетилетие показаха 
пагубните последици от непълния имунизационен 
обхват на населението, резултат от въздържане 
от имунизиране. Подходът „информирано съ-
гласие” не може абсолютно да се пренесе върху 
имунопрофилактиката. Всичко това поставя нови 
предизвикателства и отговорности пред общест-
веното здраве и в частност пред инфекционисти, 
имунолози, педиатри, епидемиолози, общопрак-
тикуващи лекари, здравни медиатори и социални 
работници.
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ОТКРИВАНЕ НА ТРЕТИЯ ПОЛИОМЕН ВИРУС 
В HIV ПОЗИТИВНИ, ЧРЕЗ ПОЛИМЕРАЗНО 
ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (NESTED PCR) 
Кунчев М., А. Гоцева, К. Мекушинов

Лаборатория по Вирусология, Военномедицинска Академия

РЕЗЮМЕ 
С новите молекулярни техники, от 2001 г. до сега са открити  няколко „нови” 

респираторни вируса, включително и третият човешки полиомен вирус KI. Ролята му 
като етиологичен агент все още не е категорично установена, тъй като се намира и 
у здрави лица. Този полиомен вирус е с доказан онкогенен потенциал и се открива при 
имунокомпрометирани пациенти. За първи път в България беше проведено проучване 
сред HIV позитивни лица с белодробни прояви. Изследвани бяха назофарингеални секре-
ти от 27 пациенти, посредством  nested PCR. Резултатите от проучването показаха 
3 (11%) положителни проби за наличие на KI.

Ключови думи: KI, HIV позитивни, nested PCR 
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DETECTION OF THE THIRD POLYOMAVIRUS OF HIV POSITIVE BY POLYMERASE CHAIN 
REACTION (NESTED PCR)

Kunchev M., A. Gotseva, K. Mekouchinov

Laboratory of Virology, Military Medical Academy

SUMMARY 
With new molecular techniques, there have been detected several „new“ respiratory viruses since 2001, 

including the third human polyomavirus KI. His role as an etiological agent has not yet been conclusively prov-
en, as it is also found in healthy individuals. This polyomavirus has proven oncogenic potential and is found 
in immunocompromised patients. For the fi rst time in Bulgaria, a study was conducted among HIV-positive 
people with pulmonary problems. Nasopharyngeal secretions from 27 patients with acute respiratory diseases 
were investigated by nested PCR. The results of the study showed 3 (11%) positive samples for the presence 
of KI.

Key words: KIV, HIV positive, nested PCR
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Въведение: Полиомните вируси са обект 
на научен и медицински интерес поради високия 
им онкогенен потенциал и възможните послед-
ствия за човека. Досега са познати няколко поли-
омни вируси, от които по-известни са 5 човешки: 
BK, JC, KI, WU, MC и 2 маймунски: SV 40 и LP. 
Морфологичните им характеристики включват 
размери около 45 nm, капсид с кубична симетрия 
от 72 капсомера, без външна обвивка. Вирусите 

са термостабилни и устойчиви на етер. Прите-
жават циркулярен двойноверижен ДНК геном (ds 
DNA) и имат бавен репликативен цикъл, който 
се осъществява в ядрото на клетката [1, 3, 4, 5]. 
KI e изолиран от респираторния тракт чрез PCR 
през 2007 г.  в Karolinska Institutet (KI), Стокхолм, 
Швеция от Tobias Allander et al. [1]. Възприемчиви 
групи към KI са децата, предимно около 3 г. въз-
раст, както и имунокомпрометираните пациенти 
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[3, 4, 5].  Въпреки, че KI e широко разпространен в 
човешката популация, от респираторния тракт на 
болни с ОРЗ е изолиран едва в 1-4% [5]. Смята се, 
че репликацията и реактивацията на KI в дихател-
ната система значително се различава в групите 
на имунокомпрометираните и имунокомпетентни-
те лица. При болни с имунен дефицит се изолира 
много по-често в над 17% [3, 4].

Цел: Направеното проучване има за цел 
детекция на третия полиомен вирус KI сред HIV 
позитивни лица с различни белодробни прояви. 

Метори и материали: Обхванат е двугоди-
шен период (2010г. - 2011г.), като са изследвани 
респираторни проби за KI вирус от 27 HIV пози-
тивни лица (n=27)  с белодробна симптоматика. 
Назофарингеалните секрети са вземани със сте-
рилни тампони и пренасяни в транспортен буфер 
до вирусологичната лаборатория. Праймерните 
двойки за конвенционален nested PCR за детек-
ция на KI (табл. 1)  бяха произведени от Invitrogen 
(USA) по данни на Tobias Allander et al. [1]. Количе-
ството на използваните праймери в PCR реакция-
та са изчислявани на базата на данните от офици-
алния сертификат на производителите.

Таблица 1. Праймери, използвани при 
nested PCR

Праймери Секвенция(5’-3’)

POLVP1-39F
P1 (5’- AAG GCC AAG AAG TCA AGT TC -3‘)

POLVP1-363R
P2 (5‘- ACA CTC ACT AAC TTG ATT TGG -3‘)

POLVP1-118F
P3 (5‘- GTA CCA CTG TCA GAA GAA AC -3‘)

POLVP1-324R
P4 (5‘- TTC TGC CAG GCT GTA ACA TAC-3‘)

ДНК екстракция на пробите беше извър-
шена с  търговски кит DNA – Sorb – A / Sacace 
/ Biotechnologies, Italy.  Обработката включва ли-
зиране на пробите със 300 μl от лизиращия раз-
твор (Lysis Solution), третиране на супернатан-
та с 20 μl Сорбент и последващо промиване на 
утайката (pellet) с 500 μl от измиващия разтвор 
(Washing Solution). Извличането на ДНК от нея е 
чрез прибавяне на 100 μl DNA – eluent. За извърш-
ване на анализа се използва PCR термоциклер 
(Mastercycler® personal, Eppendorf, Germany). Не-
обходимите ингредиенти за провеждане на двете 
nested PCR реакции са показани на таблици 2 и 
3. Готовият PCR Super Mix кит съдържащ: 22mM 
Tris-HCl (pH 8,4), 55mM KCl, 1,65mM MgCl2, по 
220μ (dATP, dCTP, dGTP и dTТP) и 2,0U рекомби-
нантна Taq DNA Polymerase. 

Таблица 2. Необходими ингредиенти за пър-
вата nested PCR.

Необходими ингредиенти
за първата nested PCR

Количества 

PCR Super Mix 36,3 μl

POLVP1-39F 1,8 μl

POLVP1-363R 1,9 μl

ДНК 10 μl

Общ обем: 50 μl

Полученият амплификационен продукт е с 
дължина - 325 bp.

Таблица 3. Необходими ингредиенти за 
втората nested PCR.

Необходими ингредиенти
за втората nested PCR

Количества 

PCR Super Mix 44,3 μl

POLVP1-118F 1,8 μl

POLVP1-324R 1,9 μl

ДНК 2 μl

Общ обем: 50 μl

Полученият амплификационен продукт е с 
дължина - 207 bp.

На таблица 4 подробно са описани услови-
ята за протичане на двете nested PCR реакции.

Таблица 4. Условия за протичане на две-
те nested PCR реакции.

Стъпка Условия

Начална денатурация 94°C/10 мин.

Денатурация 94°C/60 сек.

Хибридизация 54°C/60 сек.

Екстензия 72°C/2 мин.

Брой цикли 35 цикъла

Заключителна екстензия 72°C/10 мин.

Поддържаща t 4°C



35

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Получените амплификационни продукти 
бяха визуализирани чрез гел-електрофореза на 
2% агарозен гел с 10 mg/ml етидиев бромид във 
вана за хоризонтална електрофореза (Thermo EC 
ClassicTM CSSU78; Thermo Electron Corporation, 
USA) със съответен гребен за образуване на 
стартовете. След полимеризацията на агароза-
та (30-45 мин. на стайна температура) е добавен 
електрофоретичният буфер (1xTBE) и пробите 
са нанасяни в количество 24 ml (20 ml проба + 4 
ml 5x loading buffer). Eлектрофорезата се извър-
ши за 90 мин. при постоянна сила на тока и на-
прежение 100 V (Power Supply Model 250EX, Life 
Technologies,USA) и е отчетена на UV-трансилю-
минатор (STS 20WM, UVTec).

На фигура 1 се визуализират амплифика-
ционните продукти положителни за KI, маркирани 
с бандове светещи на 207 bp.

Фиг. 1. Амплификационни продукти получени 
при вторият nested PCR.

Легенда: 
1- ДНК маркер 100bp; 2 – (-) контрола;
3, 4, 5, 7, 8, 9 10 - (-) проби; 6,11 - (+) проби 

и 12 - (+) контрола.

Резултати и обсъждане: От изследваните 
общо 27 назофарингеални секрети от HIV пози-
тивни лица с белодробна симптоматика се полу-
чиха 3 (11%) положителни и 24 (89%) отрицателни 
резултати за KI полиомавирус.

Такова проучване за детекция на KI полио-
мавирус при HIV позитивни лица с респираторни 
прояви се прави за първи път в България. Полу-
чените положителни резултати (11%) показват 
вирусна персистенция в имунокомпрометирани 
лица в по-висок процент отколкото в здрави ин-
дивиди (1-4 %) [2].  Според данни на различни ав-
тори, откриването на KI в HIV позитивни пациенти 
варира от 17,8 % [4] до 30% [3], което корелира 
с получените от нас резултати. Предвид онкоген-
ния потенциал на полиомавирусите и в частност 
на KI, установяването му особенно у пациенти с 
имунен дефицит представлява интерес не само 
за респираторната, но и за туморната патология.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Allander T,  Andreasson K,  Gupta S, et al. Identifi cation 
of a third human polyomavirus, (2007)J Virol , vol. 81 (pg. 
4130-6).

2. Abedi Kiasari, B; Vallely, PJ; Corless, CE; Al-Hammadi, 
M; Klapper, PE (September 2008). „Age-related pattern 
of KI and WU polyomavirus infection.“. Journal of clinical 
virology : the offi cial publication of the Pan American 
Society for Clinical Virology. 43 (1): 123–5. PMID 
18573691. doi:10.1016/j.jcv.2008.05.003.

3. Barzon L,  Squarzon L,  Pacenti M,  Scotton PG,  Palù 
G. Detection of WU polyomavirus in cerebrospinal 
fl uid specimen from a patient with AIDS and suspected 
progressive multifocal leukoencephalopathy (2009), J 
Infect Dis, vol. 200 (pg. 314-5).

4. Bergallo M., C. Costa1, i M. E. Terlizzi, S. Astegiano1, 
A. Curtoni, P. Solidoro, L. Delsedime and R. Cavallo: 
Quantitative detection of the new polyomaviruses KI, WU 
and Merkel cell virus in transbronchial biopsies from lung 
transplant recipients;J Clin Pathol.,2010;63:722-725.

5. Gaynor AM,  Nissen MD,  Whiley DM, et al.  . Identifi cation 
of a novel polyomavirus from patients with acute 
respiratory tract infections, (2007)PLoS Pathog, vol. 3pg. 
e64.



36

VI, 2017, 2(12)

ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS – 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА ИЗЯВА И 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЕРАПИЯ

Гергова, И.1, В. Мутафчийски2

1-Катедра Военна епидемиология и хигиена - ВMA, София, 2-Клиника Ендоскопска, 
ендокринна хирургия и колопроктология -  ВMA, София

РЕЗЮМЕ 
Achromobacter xylosoxidans (Alcaligenes xylosoxidans) е Грам-отрицателен оксида-

тивен аероб, рядко изолиран от клинични материали. При имунокомпрометирани паци-
енти причинява опортюнистични инфекции с различна локализация, както и бактерие-
мии, характеризиращи се с висок леталитет. Причинителят проявява резистентност 
към по-голямата част от антимикробните препарати, прилагани обичайно при инфек-
ции, причинени от Грам-отрицателни бактерии, което значително компрометира ем-
пиричната терапия.

Ключови думи: Achromobacter xylosoxidans, емпирична терапия, опортюнистични ин-
фекции
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SUMMARY 
Achromobacter xylosoxidans (Alcaligenes xylosoxidans) is a Gram-negative, oxidative, motile, aerobic 

microorganism that is rarely isolated from clinical materials.  In immunocompromised patients, it causes op-
portunistic infections at various sites, as well as bacteremia, characterized by high lethality. The causative 
agent is resistant to the majority of the antimicrobial drugs commonly used for treatment of infections caused 
by Gram-negative bacteria. The resistance signifi cantly compromises the empirical therapy.

Key words: Achromobacter xylosoxidans, empirical therapy, opportunistic infections
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Въведение: Отнася се към хетерогенната 
група на неферментиращите глюкоза Грам-от-
рицателни бактерии (НФГГБ), класифицирани 
преди като CDC – Vd-група, включваща сход-
ни, но таксономично разделени Ochrobactrum 
anthropic, Agrobacterium (Radiobacter) tumefaciens, 
Аchrobacter група b и др. [3, 22]. Achromobacter 
xylosoxidans (Alcaligenes xylosoxidans) е описан 
първоначално като причинител на хроничен пуру-
лентен отит на средното ухо [31]. Класифицира се 
в семейство Alcaligenaceae, род Achromobacter, 
като видът A. xylosoxidans е типов за рода. В 
миналото е именован Alcaligenes denitrifi cans, 
с два подвида -  Alcaligenes denitrifi cans subspp. 
xylosoxidans и Alcaligenes xylosoxidans subspp. 
xylosoxidans, но клинично е популярен като 

Achromobacter xylosoxidans [11]. 
Биологични и епидемиологични характерис-

тики: Грам-отрицателен аеробен, пръчковиден, 
подвижен перитрих (1-20 флагели). Той е нефер-
ментативен, каталаза и оксидаза-положителен. 
Усвоява цитрат, расте добре на цетримид-агар. 
Както сочи и наименованието му, оксидира ксило-
зата, но не оксидира други захари. Може бавно да 
оксидира глюкозата, както и алкохола, редуцират 
нитратите до нитрити [11]. 

Природният хабитат на  Achromobacter spp. 
са сладководните басейни, включително питейни 
води, плувни басейни и овлажнители за въздух [10; 
24]. Епидемиологични проучвания на вътреболнич-
ни взривове доказват възможностите за развитие 
на  A. хylosoxidans в инфузионни разтвори, диа-
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thrimethoprim/sulfamethoxazole и carbenicilin като 
емпирична терапия при неутропенично болни [2].

Наши проучвания върху in vitro чувствител-
ността на 9 изолата A.xylosoxidans (2015-2016г.), 
изолирани от хемокултури, показват сходни на 
описаните данни – резистентност на цефалос-
порини І и ІІ-генерация, но чувствителност на ІІІ 
генерация, при всички изолати. Всички изолира-
ни A.xylosoxidans показаха чувствителност и към 
thrimethoprim/sulfamethoxazole, карбапенеми, pipe-
ra cillin/tazobactam, резистентност към аминоглико-
зиди и вариабилна чувствителност към хинолони.

Заключение: Въпреки, че A.xylosoxidans се 
изолира рядко от клинични материали, причиня-
ваните от него опортюнистични инфекции проти-
чат клинично тежко, с висок леталитет. Емпирич-
ната терапия е затруднена поради резистентност-
та на A.xylosoxidans към обичайно прилаганите 
при Грам-отрицателни инфекции антимикробни 
препарати. 
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лизни флуиди, дестилирана и дейонизирана вода, 
както и дезинфектанти, съдържащи хлорхексидин 
което е условие, благоприятстващо развитието на 
нозокомиални инфекции [10, 17, 23, 29]. 

Макар и рядък изолат, А. xylosoxidans е до-
казван в разнообразни клинични материали на 
човека (фаринкс, гастро-интенстиналния тракт, 
плеврална и перитонеална течност,  конюнктива, 
ушен канал, урина, фецес), но все още не е из-
яснено дали е част от ендогенната микрофлора 
[24]. 

Клинични изяви: По-голямата част от оп-
исаните инфекции, причинени от A. хylosoxidans 
са се развили на фона на придружаващи заболя-
вания – хронична бъбречна недостатъчност, за-
харен диабет, етилизъм, неоплазми, туберкулоза 
или ендогенна имуносупресия [6, 10-11, 24, 28]. 
Един от честите причинители на инфекции при 
болни с муковисцидоза [10].

A. xylosoxidans е описан като етиологичен 
причинител на бактериемии [3-4, 6-7, , 10, 12, 16-
17, 24, 29-30], включително след чернодробна 
трансплантация [5], уроинфекции [11,], както и ин-
фекции с различна локализация - билиарен тракт 
[10], абсцеси на пакреаса [1], перитонит [11, 19], 
инфекции на хирургичната рана [10], пневмония 
[6, 24, 29], белодробен абсцес [9], остеомиелит, 
менингит и вентрикулит след неврохирургични 
операции [26, 28], язви на корнеата [20], ендокар-
дит при клапно протезирани [14-15, 21], неоната-
лен менингит [13, 26]. 

Бактериемиите се описват главно като но-
зокомиални при имунокомпрометирани пациенти 
и протичат с висок леталитет (над 30%). Описани 
са и случаи на бактериемии при имунокомпроме-
тирани, придобити в обществото, свързани с кон-
сумация на заразена с A. xylosoxidans вода [29]. 

Макар и редки са описани и случаи на ин-
фекции с A.xylosoxidans при пациенти с нормален 
имунен статус.

Чувствителност към антимикробни сред-
ства: Антимикробната терапия обичайно е затруд-
нена и все още няма определена оптимална схе-
ма за терапия. Няма достатъчно данни от проуч-
вания върху чувствителността на A.xylosoxidans. 
Проучвания върху чувствителността към анти-
микробни средства сочат, че A.xylosoxidans оби-
чайно са резистентни на цефалоспорини І – ІІ 
генерация, аминогликозиди, пеницилини с тесен 
спектър; обичайно чувствителни към carbenicilin е 
често чувствителни към цефалоспорини ІІІ и ІV ге-
нерация, пеницилини с широк спектър (azlocillin, 
piperacillin), thrimethoprim/sulfamethoxazole, tetra-
cy cline, chloramphenicol, карбапенеми [2, 8, 10-11, 
16, 18, 24-25]. Описана е вариабилна чувствител-
ност към флуорохинолони [10-11, 16, 24]. 

Лабораторни проучвания върху in vitro чувст-
вителността на A.xylosoxidans показват наличие 
на синергизъм между бета-лактами (piperacillin) 
и аминогликозиди (gentamicin), също и меж-
ду thrimethoprim/sulfamethoxazole и gentamicin. 
Brain успешно прилага комбинирана терапия с 
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РЕЗЮМЕ 
Chronic kidney disease (CKD) as a Public Health Issue increases its prevalence in the 

recent years. CKD is usually asymptomatic until substantial kidney damage has occurred. The 
disease is primarily diagnosed by an e-GFR (estimated-Glomerular Filtration Rate) <60 mL/
min/1.73m2 or a urine albumin/creatinine ratio >30 mg/g. We tested 500 patients on an external 
basis with serum creatinine within normal values, aged 20-70 years old and we reported the 
e-GFR. Pregnant women and cancer patients were excluded. In our laboratory, we report the 
values of GFR along with the serum creatinine values through LIS for all the patients. We use 
the CKD-EPI equation (Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration formula-2009) to 
estimate e-GFR. In the total group of 500 (168 males and 332 females) the distribution of e-GFR 
values is the following - eGFR > 90 ml/min/1.73 m2, n=235 (47%); eGFR 61-90ml/min/1.73 m2, 
n=239 (47.8%); eGFR < 60 ml/min/1.73 m2 , n=26 (5.2%). Serum creatinine alone is not the best 
way to detect kidney disease, especially in the early stages. Because an e-GFR value is more 
easily related to a patient’s kidney disease condition than the creatinine concentration alone, the 
National Kidney Foundation recommends reporting e-GFR along with serum (or plasma or whole 
blood) creatinine. Having considered all the above the report of e-GFR along with creatinine 
values can play a signifi cant role in early diagnosis of CKD. We might need to give a greater 
emphasis on detecting CKD and recognize patients at risk.
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SUMMARY 
Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) като социален здравен проблем увеличава 

разпространението си през последните години. ХБЗ обикновено е асимптомно преди появата 
на сериозни увреждания на бъбреците. Заболяването се диагностицира при СГФ (скорост на 
гломерулната филтрация) <60мл/мин/1.73м2 или количество на албумин/креатинин в урината 
>30мг/г.  В проучването участват 500 пациенти със стойности на серумен креатинин в референтни 
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clearance 24h urine collection.The stages of CKD 
are classifi ed according to GFR as follows:

• Stage 1: Kidney damage with normal or 
increased GFR (>90 mL/min/1.73 m2) 
• Stage 2: Mild reduction in GFR (60-89 mL/
min/1.73 m 2) 
• Stage 3a: Moderate reduction in GFR (45-59 
mL/min/1.73 m 2) 
• Stage 3b: Moderate reduction in GFR (30-44 
mL/min/1.73 m 2) 
• Stage 4: Severe reduction in GFR (15-29 
mL/min/1.73 m 2) 
• Stage 5: Kidney failure (GFR <15 mL/
min/1.73 m 2 or dialysis) 

GFR is equal to the total of the fi ltration rates 
of the functioning nephrons in the kidney. Glomerular 
fi ltration rate is an important test of kidney function 
and knowledge of it, is essential for the diagnosis and 
management of CKD. Patients with stages 1-3 CKD 
are mostly asymptomatic. Clinical symptoms due to 
diminished renal function typically appear in stages 
4-5. Referral to the nephrologistis recommended 
when a patient reaches a very low GFR (<15 mL/
min/1.73 m²) or has very high albuminuria (>300 
mg/24 h). Among the screening tools for CKD, 
creatinine has been shown to be a sensitive indicator 
of kidney function but serum creatinine alone should 
not be used to estimate kidney function. A rise in blood 
creatinine levels is observed only after signifi cant 
loss of functioning nephrons. CKD according to 
these guidelines is primarily diagnosed by decreased 
GFR<60 mL/min/1.73m2 or urine albumin/creatinine 
ratio >30 mg/g for at least 3 months. Irrespective of 
the aetiology, by the time that the reduced number 
of nephrons and the decrease of functional renal 
mass amounts to a specifi c point, the remaining 
nephrons undergo permanent sclerosis that causes 
a progressive reduction of GFR.

GFR cannot be measured directly. Estimation 
of GFR (e-GFR) is considered the best overall index 

граници. Пациентите са на възраст между 20 и 70 години и при тях бе установена и скоростта на 
гломерулна филтрация. Бременни и болни са изключени от изследването. В нашата лаборатория 
установихме стойности на СГФ заедно със стойностите на серумен креатинин чрез ЛИС 
(Лабораторна информационна система) при всички пациенти. Използвахме ХБЗ-ЕПИ приравняване 
(хронично бъбречно заболяване - Epidemiology Collaboration formula-2009), за да оценим стойностите 
на скоростта на гломерулна филтрация. В общата група от 500 пациенти (168 мъже и 332 жени) 
се получи следното разпределение: СГФ > 90 ml/min/1.73 m2, n=235 (47%); СГФ 61-90ml/min/1.73 m2, 
n=239 (47.8%); СГФ < 60 ml/min/1.73 m2 , n=26 (5.2%). Изследването само на серумен креатинин не е 
достатъчен метод за установяване на бъбречно заболяване, особено в ранните стадии. Поради по-
доброто съпоставяне на скоростта на гломерулна филтрация и стадия на бъбречното заболяване, 
Националната бъбречна фондация препоръчва едновременното изследване на СГФ и серумен 
креатинин (от плазма или кръв). Предвид ролята на изследването на СГФ заедно със стойностите 
на серумния креатинин в ранната диагноза на хроничните бъбречни заболявания, е необходимо да 
наблегнем на откриването на ХБЗ и разпознаването на пациентите в риск.

Ключови думи: гломерулна филтрация, хронично бъбречно заболяване, креатинин
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Introduction: Chronic kidney disease (CKD) 
– or chronic renal failure (CRF) as it was previously 
termed-comprises a serious world Public Health 
problem by increasing its prevalence in the recent 
years. CKD encompasses all degrees of kidney 
damage and renal function, regardless of the type of 
renal disease [1]. The National Institute of Diabetes, 
Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) in the 
United States report that one in 10 American adults 
have some level of chronic kidney disease (CKD)
or over 500 million people worldwide [2and only a 
small number of countries have robust economies 
able to meet the challenges posed. A change in 
global approach to CKD from treatment of end-stage 
renal disease (ESRD]. Moreover, Kidney disease 
constitutes the ninth top cause of death in the United 
States. It has major implications concerning human 
suffering and health economics. CKD is usually 
asymptomatic until substantial kidney damage has 
occurred. It introduces to increased risk for all-cause 
mortality, CV mortality, kidney failure and other 
adverse outcomes. Diabetes and hypertension are 
leading causes of kidney failure [3, 4].

In clinical practice, diagnosis of CKD typically 
requires multiple evaluations of kidney function and 
urine protein over weeks or months. The Kidney 
Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) of the 
National Kidney Foundation (NKF) established a 
defi nition and classifi cation of CKD in 2002 [5]. And 
updated in 2013 by KDIGO (international guideline 
group Kidney Disease Improving Global Outcomes) 
(6)”container-title”:”Clinical Biochemistry”,”page”:”85-
89”,”volume”:”49”,”issue”:”1-2”,”source”:”PubMed”,
”abstract”:”OBJECTIVES: The recent guideline for 
the evaluation and management of Chronic Kidney 
Disease recommends assessing GFR employing 
equations based on serum creatinine; despite this, 
creatinine clearance 24-hour urine collection is used 
routinely in many settings. In this study we compared 
the classifi cation assessed from CrCl (creatinine 
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Twenty six patients with e-GFR <60 ml/
min/1.73 m2 (stage 3 CKD), aged 51-70, needed 
nephrology consultation. It is interesting to mention 
the range of the age in the group of 239 patients 
(47.8%) with e-GFR 61-90 ml/min/1.73 m2 (stage 2 
CKD-mild kidney damage) (Table1). In a percentage 
of 22.3% with e-GFR 61-90 ml/min/1.73 m2, aged ≤50 
years old, it was considered necessary microalbumin 
test and ultrasound examination. 

Table 1: The age distribution of the patients with 
stage 2 CKD

Age Males Females Total n (%)

21-30 2 4 6 (2.5%)

31-40 3 8 11 (4.7%)

41-50 13 23 36 (15.1%)

51-60 17 48 65 (27.1%)

61-70 42 79 121 (50.6%)

Conclusion: Serum creatinine alone is not 
the best way to detect kidney disease, especially 
in the early stages. This is because a rise in blood 
creatinine levels is observed only after signifi cant 
loss of functioning nephrons. There is evidence that 
physicians do not consider the possibility of kidney 
damage until creatinine exceeds the reference 
interval. Nowadays, GFR is considered the most 
appropriate indicator for kidney function by using 
estimation upon serum creatinine levels. Several 
equations have been proposed for children and 
adults like the Modifi cation of Diet in Renal Disease 
(MDRD) equation and the Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation. 
In recent years more equations were introduced 
specially designed for children, adolescents and 
adults to estimate GFR (e-GFR) and most of them are 
serum creatinine – based refl ecting the age question 
and discontinuity(9–11)designed for isotope dilution 
mass spectrometry-standardized serum creatinine 
(Scr. Only recently a new promising equation has 
been proposed, known as FAS (Full Age Spectrum) 
equation and can be used providing coherence 
throughout the full age-specture [12].

Because an e-GFR value is more easily 
related to a patient’s kidney disease condition than 
is a creatinine concentration, the National Kidney 
Foundation recommends reporting e-GFR along with 
serum (or plasma or whole blood) creatinine. Some 
others propose the use of serum creatinine along 
with serum cystatin C as a better diagnostic marker 
for estimating GFR [13]. The use of laboratory 
testing for kidney function has played a major role 
in routine medical care [14]. More than 80% of 
clinical laboratories in USA now report an estimated 
glomerular fi ltration rate (e-GFR) serum creatinine 
based. This widespread reporting presumably 
contributed to an increased recognition of CKD, 

of kidney function [7]. Normal GFR varies depending 
on age, sex, and body size, and deteriorates 
with age. The NKF recommends using the CKD-
EPI Creatinine Equation (2009) to estimate GFR 
instead of calculated [8]. Other useful calculators 
related to kidney disease include MDRD and Cockroft 
Gault formula. GFR calculators are available online 
(www.kidney.org/GFR): 

e-GFR = 141 X min (Scr/κ,1) α X max (Scr/κ, 
1)-1.209 X 0.993Age X 1.018 [if female] X 1.159 [if 
black]

κ = 0.7 if female κ = 0.9 if male α = -0.329 if 
female α = -0.411 if male

min = the minimum of Scr/κ or 1 max =  the 
maximum of Scr/κ or 1

For CKD and its complications, the early 
and accurate detection of renal failure signs is 
very crucial, managing it prior to referral that could 
improve patient outcomes. In this study, we aimed 
to demonstrate the usefulness and necessity of 
e-GFR when it is automated given by the Laboratory 
Information System-LIS for the punctual diagnosis of 
CKD, in asymptomatic patients.

Materials and methods: The study was 
conducted in a tertiary University Hospital in Northern 
Greece and enrolled only out-patients. The inclusion 
criteria were serum creatinine within normal values 
(0,8-1,4 mg/dl for males and 0,6-1,1 mg/dl for 
females) and age between 20-70 years old. Pregnant 
women, cancer patients, known CKD patients and 
on renal replacement therapy or renal transplant 
recipients were excluded. All the measurements 
were carried out in fasting blood samples, in a 
fully automated biochemical analyzer with kinetic 
colorimetric assay based on the Jaffe reaction. In our 
Biochemical Laboratory we report the values of GFR 
along with the serum creatinine values through LIS 
for all the patients since 2012.The only necessary 
condition is for the electronic referral to be in use, so 
every data is included in LIS. We use the CKD-EPI 
equation (Chronic Kidney Disease -Epidemiology 
Collaboration formula-2009) to estimate e-GFR. 
Apart from serum creatinine, the other parameters 
that the formula uses are age, race and sex. 

Results: In the total group of 500 (168 males 
and 332 females) the distribution of e-GFR values is 
the following (Figure 1): 
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Figure 1: The distribution of the e-GFR 
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leading ,along with other interventions such as 
better control of glucose and blood pressure , to a 
stabilized prevalence in both the United States and 
other developed countries such as Korea, Norway 
and England. On the other hand it seems more than 
obvious that in other countries like China may face a 
rise in CKD mainly due to rapid increase in diabetes 
and hypertension [15]. 

Chan MR et. al, in a meta-analysis depicted an 
indication of the size of the differences in mortality and 
hospital length of stay by comparing the outcomes of 
early versus late referral to a nephrologist eg. Overall 
mortality 11% versus 23% and hospital length of 
stay in days 13,5 versus 25,3 days. Subsequently, 
the ultimate goal remains the punctuate diagnosis 
of kidney failure and the opportunity to preserve the 
kidney function [16, 17].

Finally, CKD is associated with major adverse 
outcomes, including end-stage renal disease (ESRD), 
cardiovascular disease and mortality, reduced 
quality of life etc. So it is a common but often under-
diagnosed condition. It would be helpful to develop 
better strategies for improved and early diagnosis 
of the deterioration of kidney function and identify 
the candidates for CKD. The public health goal is to 
improve identifi cation of patients with CKD especially 
from primary care so they can be put on treatment 
to slow progression and reduce complications of the 
disease. The public burden of CKD is continuously 
growing and it is urgent for new strategies to be applied 
in order to facilitate CKD screening and evaluation. In 
our study there were two limitations. Firstly, we didn’t 
set specifi c time points to repeat estimations of GFR. 
Secondly, we didn’t include measures of muscle 
mass and other clinical conditions which possibly 
affect the levels of serum creatinine apart from GFR. 
Having considered all the above, the report of e-GFR 
along with creatinine values can play a signifi cant 
role in early diagnosis of decreased renal function 
and raise awareness among healthcare workers, in 
detecting kidney failure in asymptomatic patients. 
Our results may support the use of e-GFR reporting 
through the LIS to facilitate the early diagnosis of 
CKD. We obviously need to give a greater emphasis 
on detecting CKD and recognize patients at risk, as 
a signifi cant initial step in tackling the burden of this 
serious public health problem by reverse upward 
trends in the prevalence or progression of CKD.
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ПРЕВАНТИВНАТА МЕДИЦИНА И ЗАКОНЪТ
ВЛИЯЯТ ЛИ ПРАВНИТЕ НОРМИ ВЪРХУ 
РАЗВИТИЕТО НА ПРЕВАНТИВНАТА 
МЕДИЦИНА
Петрова M.

РЕЗЮМЕ 
Медицинското и здравно право се стремят да урегулират обществените от-

ношения в сферата на здравеопазването, така че да опазят общественото здраве. 
С развитието на обществата превантивната медицина се превърна в основен при-
оритет за опазване на общественото здраве. За да може да реализира своите цели, 
превантивната медицина е пряко зависима от законовата основа, която е положена в 
държавата. Видът на правните норми може да предопредели успех или неуспех на раз-
лични дейности свързани с опазването на общественото здраве. Настоящата статия 
търси връзка именно в това, влияят ли правните норми върху развитието на преван-
тивната медицина. 

Ключови думи: медицинско право, превантивна медицина, закона, правни норми, об-
ществено здраве
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THE PREVENTIVE MEDICINE AND THE LAW

DO THE LEGAL RULES INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF PREVENTIVE MEDICINE

Petrova M.
SUMMARY 
Medical and healthcare Law regulate the public relations in the healthcare fi eld with the aim of safe-

guarding the wellbeing and life of the citizens. With the development of societies, preventive medicine has 
become a major priority for the protection of public health. To be able to realize its goals, preventive medicine 
directly depends on the legal frameworks provided and imposed by the State. The type and quality of the 
regulations can defi ne the success or failure of various activities related to the protection of public health. This 
article seeks to research precisely this relationship: to fi nd out if legal norms infl uence the development of 
preventive medicine and how.

Key words: medical law, preventive medicine, rule of law, legislation, public health.
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Въведение: Здравето е основно човешко 
благо [1]. Затова и значението, което му се отдава, 
следва да нараства с развитието на обществото. 
Но докато развиващите си общества залагат по-
вече на грижата за болния, то развитите общества 
се фокусират върху превантивната медицина, т.е. 
върху първопричината за болестта, а не върху по-
следствията от нея. Превенция е опазването на 
здравето чрез предприемане на различни видове 
мерки, които да не дадат възможност да възникне 
болестен процес, или да спрат или елиминират 
развитието му [1].

За да упражнява превантивна медицина, 
всяка държава създава различни структури и ин-
ституции и поставя нормативни основи, които да 

регулират превантивните дейности. С приемане-
то на страната ни в Европейския съюз, за Бълга-
рия възникна необходимостта от изравняване на 
законодателството ни с това на ЕС, в това число 
и на нормите касаещи превантивната медицина. 
С развитието на местното право и застъпването 
на личните свободи (или права), в България се 
зароди или се пренесе и дискусията, конфликтът 
между индивидуалните права и свободи и об-
щественото здраве [1]. Тази полемика, подсилена 
и подхранвана от медийно внимание, навлезе в 
обществото ни чрез различни теми: задължител-
ното ваксиниране, забраната за тютюнопушене, 
хомеопатията и други. Безспорно, аргументи мо-
гат да се изтъкнат както в защита на личните пра-
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да ваксинират населението и да информират им-
ператорския двор, в случай на отказ. 

Друг пример, който илюстрира законови-
те промени, наложени заради забраната за тю-
тюнопушене на публични места, е криминали-
зирането на протестите срещу забраната за тю-
тюнопушене на обществени места през 1988г. в 
Италия [6]. Въпреки че наказателните норми са 
променени само за период от около 2 месеца, 
това се явява достатъчно добър механизъм за 
възпиране на протестите срещу забрана за тю-
тюнопушенето в страната [12].

Относно вредните храни, ярък пример за 
въвеждане на „крути мерки“ е прилагането на 
предложението на американския физиолог А. Дж. 
Карлсън, който през 1942г.  съветва да се наложи 
такса върху всеки килограм наднормено тегло, за 
да се противодейства на «вредния лукс» и да се 
набави повече храна за военните в САЩ [1].  По-
добна концепция е въведена в края на 70-те годи-
ни  в Съединените Щати от Милтън Мериуедър и 
П. Франклин Александър, но добива популярност 
в началото на 80-те години, когато от Кели Д. Бър-
нел, директор на Центъра за хранителна политика 
и затлъстяването в Йейл, предложил приходите 
от данъци върху нездравите храни да се използ-
ват за субсидиране на по-здравословни храни и 
за финансиране на кампании за хранене, както 
и за  въвеждането на мерки, които да подобрят 
общественото здраве [1]. Неплащането на данъка 
било съпроводено със строги глоби, а за компани-
ите се предвиждали санкции, например отнемане 
на лиценза за произвеждане на определени хра-
нителни продукти. По-късно се въвеждат подобни 
санкции и за компаниите гиганти, които заплашват 
Щатската икономика с уволнение на работници, 
заради въвеждането на „данък вредни храни“[1].
            Ваксинацията е въведена в САЩ в началото 
на XIX век. Първият закон на САЩ, който изисква 
ваксинация е срещу едра шарка и е приет през 
1809 г. в Масачузетс [1]. Целта му е била предо-
твратяване и контрол на често срещаните огнища 
на едра шарка, които имат значителни здравни 
и икономически последици за обществото. Бла-
годарение на строгите санкции (глоби в значите-
лен размер, невъзможност да се започне работа, 
да се посещава училище и др.), този закон имал 
успех и драстично ограничил огнищата на едра 
шарка в периода 1809-1848 г. През 1850-те, след 
промяна на Закона, режимът става по-либера-
лен и санкциите биват драстично занижени. Това 
води до ново течение - така наречените „нере-
довни лекари, защитници на неортодоксалните 
медицинските теории», които създават огромно 
предизвикателство пред общественото здраве, 
подтиквайки населението да отказва задължител-
ните ваксини. Употребата на ваксини намалява, а 
вариолата се е появила отново през 70-те години 
на миналия век [1].

В спорът между лични и обществени пра-
ва, касаещи общественото здраве, прецедентът 
е поставен през 1905 г. с делото Jacobson vs. 
Massachusetts, което от тогава служи като основа 

ва, така и в защита на общественото здраве.
Цел: Настоящото изследване цели да пока-

же как са развива и осъществява превантивната 
медицина, в зависимост от характера на прав-
ните норми, които регулират различните видове 
процеси, касаещи запазването на общественото 
здраве. За целта се фокусираме върху три об-
ществено значими процеса: задължителната вак-
сино-профилактика, забраната за тютюнопушене 
на обществени места и въвеждането на така на-
реченият „данък вредни храни“.

Обзор: Задължителната ваксино-профи-
лакика е вид обществена политика и една от ос-
новните дейности на превантивната медицина. Тя 
цели чрез нормативно регулиране да се утвърдят 
заболявания, срещу които задължително следва 
да бъдат ваксинирани индивидите в обществото. 
Изключения се допускат само по определени ме-
дицински критерии, които са строго нормативно 
установени и за които съблюдават съответните 
институции [1].

Забраната за пушене (известна още като 
закони против за тютюнопушенето) е набор от об-
ществени политики, които чрез разпоредби забра-
няват тютюнопушенето на работното място и дру-
ги обществени пространства и могат да включват 
дори криминализирането на тютюнопушенето. 
Законодателството може също така да въвежда 
рестрикции за рекламата, продажбата, преноса и 
други дейности свързани с тютюна и тютюневите 
изделия [1, 2]. „Данък вредни храни“, e облага-
не или допълнителна такса, която се начислява 
върху определени храни и напитки, като цел да 
се намали консумацията на храни и напитки, кои-
то са доказано свързани със затлъстяване и/или 
излагат на допълнителни рискове общественото 
здраве [1, 2, 3].

Исторически погледнато, действията целя-
щи осъществяване на превантивна медицина не 
винаги са били добре приемани от обществата. 
Ниската култура и липсата на познания и отрица-
нието на нововъведенията често са били повод 
за въвеждането на множество законови промени, 
които със силата на санкциите да наложат изпъл-
нението на действия по превантивна медицина. 
През XVIII век в Русия се разразява епидемия от 
едра шарка, но хората се боели от ваксините по-
вече, от колкото от самата шарка [1]. Екатерина 
Велика решила да даде личен пример и в импера-
торския дворец било доведено болно от вариола 
момче на име Александър Марков [6]. От една от 
пустулите на детето бил взет секрет и поставен 
на ръката на императрицата. Екатерина се разбо-
ляла, но след няколко дни преболедувала и отно-
во била на крака. Това обаче не било достатъчно 
убедително за населението, което вярвало, че им-
ператрицата е оживяла не благодарение на „вак-
сината“, а на сила свише. Екатерина била прину-
дена да издаде указ, с който разпорежда  смъртно 
наказание за всеки, който откаже да бъде вакси-
ниран.  За да бъде спазен указът на императри-
цата, тя създала мрежа от лечебни заведения и 
аптеки, които били натоварени с тежката задача 
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за законите за общественото здраве.  Върховният 
съд на САЩ потвърждава правомощието на раз-
личните щати да приемат и да прилагат закони 
за задължително ваксиниране. През 1922 г., друго 
дело, касаещо изключването на неваксинирано 
момиченце от държавно (а по-късно и от частно) 
училище в Сан Антонио, Тексас, отново е пред-
ставено на вниманието на  Върховният съд, кой-
то се произнася, че изискванията за училищната 
имунизация са конституционни и не нарушават 
правата на детето, тъй като се налагат в общест-
вен интерес. От тогава съдилищата като цяло 
подкрепят правомощията на държавите да при-
емат и прилагат изисквания за имунизация, както 
и въвеждането на „крути мерки“, в случаите, които 
касаят общественото здраве [1].

Ретроспективни проучвания показват, че 
във всеки един момент, в който режимът каса-
ещ задължителните ваксинации е променян към 
по-либерален, се наблюдава драстично намаля-
ване на имунизационното покритие, респективно 
се увеличава рискът или се стига до епидемии. 
Така например, след промените в САЩ с по-ли-
берален режим на задължителни ваксини сре-
щу морбили, за да бъде овладяна ситуацията 
през 60-те и 70-те години на ХХ век, се приемат 
по-рестриктивни мерки, които водят до съвремен-
ната ера на имунизационните закони в Съедине-
ните Щати [1]. През 1969 г., общо 17 щата имат 
закони, изискващи децата да бъдат ваксинирани 
срещу морбили преди да влязат в училище. След 
много усилия и промени в законодателството и 
въвеждането на строги санкции, целящи да уве-
личат обхвата на имунизацията срещу морбили 
сред учениците, изискванията за имунизация се 
прилагат за всички задължителни ваксини, като 
такива въведения са направени дори в щати, къ-
дето преди това изобщо е липсвал такъв закон. 
В началото на 80-те години всички 50 щата имат 
изисквания за училищна имунизация [1].

Анализ: В България няма легално опре-
деление на „превантивна медицина“, макар да 
съществуват редица правни норми, които регла-
ментират различни дейности, свързани с преван-
тивната медицина. В Закона за Здравето, в глава 
втора, озаглавена „дейности по опазване на здра-
вето“, е въведено общо положение, че държавните 
органи и институции планират, разработват и про-
веждат политика, насочена към опазване здравето 
на гражданите чрез осигуряване на здравословна 
жизнена среда, обучение за здравословен начин 
на живот и здравна профилактика. Законодате-
лят е определил, че това се реализира чрез сис-
темно извършване на профилактични прегледи и 
диспансеризация. Въведени са няколко непълни 
подзаконови нормативни акта в тази посока, които 
не могат изцяло да покрият дейностите, които са 
така заложени в тази регулативна норма, касаеща 
превантивната медицина [1].

Друг пример, който можем да разгледаме е 
раздел IV - Дейности за въздействие върху риско-
ви за здравето фактори, на Министъра на здраве-
опазването и на други компетентни държавни ор-

гани, съвместно с неправителствените организа-
ции, е възложено да създават условия за ограни-
чаване на тютюнопушенето, злоупотребата с ал-
кохол и недопускане на употребата на наркотични 
вещества, като за целта се осъществяват промо-
тивни и профилактични дейности и се осигурява 
достъп до медицинска помощ и социална защита 
на засегнатите лица. Именно в този раздел се на-
мира и „забраната за тютюнопушене в закритите 
обществени места“  и „забрана за тютюнопушене 
на открити обществени места“, като: прилежащи-
те терени и тротоари на детските ясли, детските 
градини, училищата, ученическите общежития и 
местата, където се предоставят социални услу-
ги за деца; площадките за игра; (места) на които 
са организирани мероприятия за деца и ученици; 
спортните обекти, летните кина и театри - по вре-
ме на спортни и културни прояви [1].

По своя характер тези правни норми са са-
моизпълними (non self-executing), тъй като чрез 
нея се установява задължение на държавата, да 
бъде постигната определена цел, резултат. Тя 
има непряко действие, защото не установява су-
бективни права и задължения. За да се реализи-
ра целта, заложена в нея, е необходимо държава-
та да издаде нормативен акт, който да конкрети-
зира поведението, предписано за постигането на 
целта. Такива нормативни актове съществуват, но 
те крият много недостатъци, който се отразяват 
пряко върху развитието на превантивната меди-
цина. Не може да не се отбележи, че нормите не 
са скрепени с адекватни санкции, че липсва ефек-
тивни механизми за контрол, които да гарантират 
изпълнението на закона [1].

Друга съществена част от превантивната 
медицина – ваксино-профилактиката е уредена в 
раздел V, на Глава втора от Закона за Здравето 
(ЗЗ) -  Надзор на заразните болести [1]. В този раз-
дел е регламентирано, че за  опазване на страна-
та от разпространение на особено опасни заразни 
болести при необходимост се извършва граничен 
здравен контрол. Условията и редът за провеж-
дане на граничен здравен контрол се уреждат с 
наредба на Министерския съвет. А за  предпазва-
не на гражданите от заразни болести се правят 
задължителни имунизации. Министърът на здра-
веопазването определя с наредба лицата, които 
подлежат на имунизации, както и реда, начина 
и сроковете за извършване на: 1) задължителни 
планови имунизации и реимунизации, включени 
в имунизационния календар на Република Бълга-
рия; 2) целеви имунизации и реимунизации, които 
се извършват по специални показания; 3) препо-
ръчителни имунизации. Такава наредба същест-
вува, като същата е била обект на неколкократно 
оспорване пред Върховния административен съд. 
Окончателните решения на съда са я оставили 
във вида, в който е била съставена. 

В Закона за здравето, законодателят отдел-
но е уредил една възможност, при възникване на 
извънредна епидемична обстановка, както и при 
регистриран значителен спад в имунизационно-
то покритие министърът на здравеопазването 
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може да разпореди: 1) задължителни имунизации 
и реимунизации за определени групи от населе-
нието, които не са включени в имунизационния 
календар; 2) задължителни имунизации и реи-
мунизации с препарати, които не са включени в 
имунизационния календар; 3) имунизации и реи-
мунизации по ред и начин, различни от посоче-
ните в имунизационния календар; 4) организира-
нето на имунизационни кампании, откриването на 
временни имунизационни пунктове, сформира-
нето на екипи за имунизиране на място и други 
извънредни мерки; като лечебните и здравните 
заведения, независимо от собствеността им, са 
длъжни да изпълняват разпоредените от Минис-
търа на здравеопазването мерки по опазване на 
общественото здраве. Трябва да обърнем внима-
ние, че законодателят не задължава министъра 
при възникване на епидемична обстановка да на-
прави нещо, той само го овластява, че може да 
направи нещо. Това означава, че ако министърът 
бездейства в условия на епидемична обстанов-
ка, той не носи отговорност за бездействията си. 
Няма да може му бъде наложена санкция за това, 
че не е предприел действия, от друга страна едно 
такова бездействие може драстично да застраши 
общественото здраве [12]. 

В глава осма на Закона за здравето са ох-
ранителните норми, които уреждат какви са санк-
циите, в случай, че не се спазят гореизброените 
регулативни норми [1]. С това, българският закон 
показва един хаотичен, недобре структуриран 
подход към много важни дейности на превантив-
ната медицина. Липсата на легални дефиниции и 
добре оформени подзаконови нормативни актове 
крие рискове, чието проявление може да се окаже 
фатално за общественото здраве. Граматически-
те неясноти, стават повод за доста чести грешки 
при тълкуването, а липсата на логическа после-
дователност става предпоставка да не може да 
бъде осъществен контрол върху толкова важни 
за дейности за превантивната медицина. Охрани-
телните норми не винаги могат да бъдат отнесени 
към конкретните регулативни норми, което пра-
ви правонарушенията ненаказуеми. Липсата на 
адекватни санкции от своя страна води до негли-
жиране и неизпълнение на нормите, респективно 
до невъзможност за осъществяване на преван-
тивна медицина в пълен и адекватен обем.

Изводи: От всичко изложено до тук може 
да се направи безспорен извод, че общественото 
здраве и развитието на превантивната медицина 
зависят от вида на правните норми и най-вече от 
ефективността на контрола, който държавните 
институции, отговорни за опазването на общест-
веното здраве,  могат да осъществят, а също така 
и от вида и размера на санкциите, които налагат.

Заключение: Историческият преглед по-
казва, че превантивната медицина има нужда от 
здрава законова основа, за да функционира. Въ-
преки това, без да са наложени адекватни санк-
ции и без да има стриктен контрол, разпоредбите 
и политиките за превенция на здравето не пости-
гат нужните резултати – изкоренени болести се 

завръщат като заплаха за здравето на население-
то и ефективността на планираните политики и 
активности рязко намалява. В спорът между лич-
ни свободи и опазване на обществения интерес, 
когато говорим за едно от най-висшите блага – 
животът и здравето, приоритет следва да се даде 
на опазването на това благо, дори това да огра-
ничава личната свобода на индивида. Това може 
да бъде постигнато само с нормативна трезвост, 
адекватност и дългосрочна стратегия за развитие 
на общественото здраве.
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В списание “ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА” се приемат за печат оригинални научни разработки, 
свързани с организационни, лечебно-профилактични и хигиенно-противоепидемични въпроси, кратки 
научни съобщения от всички области на военномедицинската и медицинска наука, впечатления от про-
ведени в страната и чужбина научни медицински форуми (конференции, симпозиуми и конгреси), слу-
чаи от практиката, съобщения за нови научни прояви, специализации, рецензии на нови медицински 
книги. При представяне на материалите за отпечатване да се имат предвид следните изисквания:

1. Ръкописите се предават на електронен носител или на ел. поща: prev_med_bg@abv.bg с една 
разпечатка.

2. Обемът на предлаганите материали по възможност да бъде: до 7 страници за оригинални ста-
тии, до 12 страници за обзори, до 3 страници за съобщения, казуистика, реферати.

3. Под заглавието се поставят имената на авторите на български.
4. Всяка оригинална статия се придружава от резюме на български език в обем 10-20 реда. В 

резюмето се посочват целта и обектът на изследването, основните елементи на използваните методи, 
синтез на цифровите данни и статистически показатели, изводи.

5. Всеки материал се придружава с ключови думи, които разкриват основните му съдържателни 
аспекти и се използват при индексирането на публикацията с нормализираната лексика на Национал-
ната медицинска библиотека на САЩ - MeSH. Следват телефон, адрес за кореспонденция с автора.

6. Следват заглавие, автори, резюме, ключови думи, телефон, адрес за кореспонденция на ан-
глийски език.

7. Статиите съдържат следните раздели: цел, материал и методи, резултати, обсъждане, заклю-
чение, изводи и библиография.

8. Библиографските описания се дават на оригиналния език. В началото се изброяват в азбучен 
ред (по фамилията на първия автор) източниците на кирилица, следвани от тези на латиница. Всеки 
нов източник се изписва на нов ред с арабска номерация. Данните в библиографското описание се под-
реждат според изискванията на БДС - 9735-72.

9. Имената на авторите, цитирани в текста, се изписват на оригиналния език.
10. Илюстративният материал (таблици, фигури, диаграми, снимки) се представя със съответни 

заглавия и легенди на български език, с минимален обяснителен текст. Илюстрациите трябва да бъдат 
ясни и годни за възпроизвеждане. Прилагат се на отделни файлове, като се обозначава номерът на 
фигурата. Фигурите, таблиците и снимките се прилагат допълнително и във формата, в който са напра-
вени.

11.Авторите носят отговорност за съдържанието на ръкописите.
12.Заедно с ръкописа се представя име, адрес и телефон на автора за осъществяване на кон-

такти при необходимост от изясняване на въпроси по същество. Непубликуваните ръкописи не се връ-
щат. Сведения се дават само при поискване.

Статии, в които не са спазени горните изисквания, няма да бъдат поместени в списанието.
Редакционната колегия приканва всички лекари за активно сътрудничество за списване и издава-

не на списание “ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЕ
“ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА”



ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА 
МАТОЧНАТА ШИЙКА „10 МИНУТИ САМО ЗА ТЕБ”

Актрисите  Елена Петрова и Йоана Буковска-Давидова са лица на инициативата

На 22.05.2017 стартира информационна кампания за профилактика на рака на маточната 
шийка „10 минути само за теб”. Целта на инициативата е да осигури актуална информация 
за заболяванията, свързани с HPV вируса, да насочи общественото внимание към необходи-
мостта от превенция и по-добра здравна култура. 
Началото на кампанията бе дадено с пресконференция в Националния център по заразни и 
паразитни болести. Посланиците на  кампанията актрисите Йоана Буковска-Давидова и Еле-
на Петрова се ангажираха с каузата да популяризират необходимостта от превенция и профи-
лактика на заболяванията, свързани с HPV. 
По време на кампанията бяха организирани няколко събития на открито, чрез които послания-
та достигнаха до максимално много хора. 
Кампанията отразиха водещи телевизионни, печатни и онлайн медии. Партньор на инициати-
вата бе NOVA телевизия,  сайтът Еdna.bg,  а също и известният блогър Мария Пеева от „Мама 
Нинджа”. 
Дигиталната кампания на  „10 минути само за теб” бе представена със страница във Facebook 
и канал в Youtube. Бе организиран и Facebook конкурс за снимка „10 минути само за мама 
и мен”, който стартира на 27 юни. Дима Дескова и майка й Нонка от гр. Стрелча спечелиха 
първо място. Наградата на двете участнички е среща с актрисата Йоана Буковска-Давидова и 
посещение на снимачната площадка на един от най-гледаните тв сериали „Откраднат живот” 
на 22 септември. 

Кампанията „10 минути само за теб” се организира от Национално сдружение за профилакти-
ка на рака на шийката на матката в партньорството на Столична община, Национален център 
по заразни и паразитни болести, Български червен кръст, Български младежки червен кръст, 
Фармацевтичен факултет към МУ - София, Българско сдружение по иновативна медицина, На-
ционално сдружение на общопрактикуващите лекари, Национално сдружение на педиатрите 
специалисти от извънболничната помощ, Българско дружество по акушерство и гинекология, 
Българска педиатрична асоциация, Национална пациентска организация и се осъществява с 
подкрепата на MSD България. Медиен партньор е Edna.bg

Повече информация за кампанията можете да намерите на:
http://hpvgard.com/
www.facebook.com/10minutesjustforyou
https://www.youtube.com/channel/UCvMy9TlNR6i3kY86z7bxktw
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90% ЕФИКАСНОСТ срещу тежък 
ротавирусен гастроентерит
(за две години)

над 150  000 000 бебета, 
ваксинирани по света1

Литература: 1. GSK data on file; 2. Vesikari T, et al. Lancet 2007; 370: 1757–63; 3. КХП Ротарикс, 20.04.2017 г.; 4. Cheuvartet al, PediatrInfect DisJ 2009;28: 225–232 
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.  Курсът на ваксинация се състои от две дози. 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. При никакви обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. 
Rotarix не трябва да се използва при деца на възраст над 24 седмици. Противопоказания - Свръхчувствителност към активните вещества (или някое от помощните), както и след предшестващо приложение на ротавирусна ваксина. Анамнеза за инвагинация. Деца с некоригирана вродена малформация на гастроинтестиналния тракт, която 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. Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при лица с диария или повръщане. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба - Ваксинацията трябва да бъде предшествена 
от подробен преглед. Няма данни за безопасността и ефикасността на Rotarix при деца с гастро-интестинални заболявания или забавяне на растежа. 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). 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 основната честота на година, 
съответно 25 до 101 на 100 000 кърмачета на възраст под 1 година. Има ограничени данни за по-малко повишен риск след приложение на втората доза.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. Ваксиналният вирус се отделя с изпражненията, като пиковата екскреция е около 7-мия ден. 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. Лицата, които са контактни с наскоро ваксинираните, трябва да спазват лична хигиена. 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. При никакви 
обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. Ваксината съдържа захароза като помощно вещество. Фертилитет, бременност и кърмене: Rotarix не е предназначена за приложение при възрастни. 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. Нежелани лекарствени реакции – Профилът на безопасност се основава на данните от клиничните проучвания, проведени с лиофилизираната или с течната форма на Rotarix. Установено e, че профилът на безопасност на течната форма е сравним с този на 
лиофилизираната форма. В общо 23 клинични изпитвания са приложени приблизително 106 000 дози Rotarix (лиофилизирана или течна форма) на приблизително 51 000 кърмачета. В 3 плацебо контролирани клинични изпитвания Rotarix е прилаган самостоятелно 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 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 17 плацебо контролирани клинични проучвания, вкл. проучвания, при които Rotarix е прилаган едновременно с рутинните 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. 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. 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” 115
Г, 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: 20.04.2017 г. Актуална КХП можете да намерите на http://bg.gsk.com/media/737890/rotarix_spc.pdf.
Rotarix е запазена марка наГлаксоСмитКлайн. 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 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. BG/ROT/0023/15(3). Уведомление до ИАЛ по чл.254а(2) от ЗЛПХМ №IAL-22636/ 30.05.2017.
 Дата на издаване на материала: юни 2017 г.

Клиничната програма на Rotarix обхваща повече от 100 000 бебета. Интегриран анализ на данните 
от 8 клинични проучвания показва, че профилът на безопасност на Rotarix е сходен с този на плацебо.4 

За пълния профил на поносимост и безопасност, моля, направете справка с актуалната КХП на продукта.3
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За MSD България:

MSD развива дейност в България вече повече от 20 години. Още от самото начало 
MSD България целенасочено работи за осигуряването на достъп до иновативни 
здравни решения за хората и животните. Усилията ни са концентрирани върху 
развитието на имуно-онкологията – област с потенциал да се превърне не само 
в нова парадигма за лечение на рака, но и в нова надежда за по-дълъг и по-
доброкачествен живот за пациентите. Като част от дългогодишната си водеща 
роля в терапията на инфекциозни заболявания MSD България си сътрудничи с 
научната и пациентската общност за разработване и осигуряване на иновативни 
решения за подпомагане на хората, живеещи с хроничен хепатит С и HIV. По 
отношение на профилактиката MSD споделя стремежа към увеличаване броя на 
ваксинирани лица и предоставя най-широкия възможен достъп в една устойчива 
рамка, осигуряваща иновативни ваксини за справяне с важни неразрешени 
здравни нужди. Успоредно с нашата ориентираност към иновациите, ние 
в MSD продължаваме да работим и по хуманитарни кампании, с които да 
подпомагаме майчиното здравеопазване, като следваме убеждението, че нито 
една майка не трябва да умира по време на раждане. Подчертавайки културата 
ни на корпоративна социална отговорност, всяка година служителите на MSD 
България полагат стотици часове доброволчески труд за подобряване здравето 
и благосъстоянието на общeството чрез многобройни дейности в съответствие 
с дългогодишната глобална политика на компанията. Ние в MSD България се 
стремим да прилагаме иновативния подход във всекидневната ни работа, като 
основен наш приоритет е да се превърнем в дигитален лидер в комуникациите 
ни с външните партньори, с обществото и, в рамките на компанията – между 
служителите. Посветили сме усилията си да внесем изобретателски дух във всичко, 
което правим, за да помогнем за подобряване на здравето и благополучието 
на хората в цял свят – да разширим достъпа до здравеопазване, да работим по 
етичен начин, да опазваме околната среда и да ангажираме служителите си.
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