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Скъпи колеги и съмишленици!

Уважаеми дами и господа, 

Наближават коледните и новогодишни празници. 
Време за оценка на изминалата година и време за нови 
цели и нови надежди. Няма по-добър подарък за нас 
от новия брой на любимото списание. Ето, то е в ръ-
цете ни. Страниците му парят от печатарската преса, 
а във въздуха като коледен дух се носи аромата на пе-
чатарското мастило. Треперещи пръстите ни разтварят 
страниците, а очите ни също така жадно проследяват 
статиите, както родителите ни са прелиствали „Работ-
ническо дело“ или „Отечествен фронт“, за да се запоз-
наят с решенията на Десетия конгрес на Българската 
комунистическа партия.

Ах, спомени .... На кой не му се разтреперват коленете от тях! Демократичното ни 
съвремие ни поднесе една динамична година, белязана с политическа вакханалия на 
домашния фронт, ескалация на напрежението по всички части на света и особено по 
оста Русия – НАТО, колебливо икономическо възстановяване след колапса през 2020 г. 
и всичко това на фона на върлуващата с различна интензивност пандемия от Ковид-19. 
Този букет оставя в устата ни горчив и не много приятен привкус в очакванията ни за 
Новата година. Ако не за друго - заради това, защото не може просто да я изтрием и да 
започнем отначало. Надробеното в паницата трябва да се изяде. Въпросът е на кого 
ще му приседне яденето. Обикновено контрата остава при слабия. Силните се справят.

Четвъртата вълна на Ковид пандемията не ни пожали. Интензивността й беше 
по-голяма от предишните, а смъртността надвиши и най-песимистичните прогнози. 
Защо? Както винаги истината е многопластова. Първо вирусът мутира и на гости ни 
дойде – не сме го канили – варианта Делта – много по-заразен и също толкова летален. 
Второ – по всички социални платформи и по някои средства за масова информация 
се изляха порои от фалшиви новини, насаждащи неверни твърдения и конспиративни 
теории за ваксините. Едно кресливо надъхано малцинство доминираше ефира. Трето 
– 2021 г. беше година на избори. Ходихме до урните пет пъти. Прекъсна се веригата на 
властта с всички съпътстващи неразбории. Четвърто – по време предизборната агита-
ция политиците поеха по линията на най-малкото съпротивление – станаха популисти. 
За няколко гласа повече. И затвърдиха отрицателното отношение на населението сре-
щу мерките. Пето – след повече от година рестрикции и мерки, хората не издържаха 
затворени между четири стени. Все пак ние сме маймуни, колкото и да не ни харесва. 
Предпочитаме дървета, а не бетон. 

Какво ни очаква през новата година – идва Омикрон. Новият вариант, изолиран в 
Южна Африка преди около месец, беше толкова странен, че в началото не беше приет 
за истински корона вирус. Как е възникнал и откъде е дошъл никой не знае. Има много 
предположения, но най-вероятно необичайният му геном е резултат на пренос на ви-
руса от човек върху животно, натрупване на необичайните мутации в него и повторен 
пренос в човек. Какво е характерно за него? Първо – повишен афинитет към целевите 
протеини в дихателните пътища. Репродуктивното число на делта варианта беше 2,5, 
на Омикрон според различни източници е 3-5. Второ – високата честота на мутации в 
генома на вируса му позволява да избягва имунния отговор на индивида. Бустерната 
доза ваксина позволява да се повиши защитата на организма, не толкова за сметка 
на протективните антитела, а за сметка на допълнително активиране на Т-клетъчния 
имунитет. Трето – тежестта на заболяването е много по-ниска в сравнение с Алфа 
и Делта. Средно, от приетите в болница - 90% се приемат за друго заболяване, а 
само 10% се нуждаят от кислородотерапия. Основната проява на заболяването през 
2020 – 2021 г. беше тежък пневмонит, с изразена хипоксия. Първите данни показват, 
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че при Омикрон заболяването протича като бронхит без засягане на алвеолите, но 
концентрацията на вирусни частици, отделяна от болните е 70 пъти по-голяма от тази 
при Делта. Четвърто – процентът на смъртните случаи при Омикрон е в пъти по-ни-
сък от Делта. Пето - Данните от Южна Африка и Великобритания не могат да бъдат 
експонирани директно за България. Макар ваксиналното покритие в Южна Африка 
да е приблизително еднакво – около 25%, структурата на населението е различна – у 
нас преобладават възрастни хора с много придружаващи заболявания. Рискът за тях 
независимо от природата на вируса остава по-висок. Във Великобритания ваксинал-
ното покритие е три пъти по-голямо от България. Към 20 декември този вариант вече 
е доминиращ в Кралството, но хоспитализацията и смъртността се задържат ниски. 

Заключение – Омикрон идва, независимо дали искаме или не. Как ще го посрещ-
нем – подготвени или не - зависи от нас. Ако сме отговорни ще се ваксинираме и ще 
агитираме в подкрепа на ваксинацията и всички необходими предпазни мерки. Който 
приема на сляпа вяра твърденията за чипиране на населението и дистанционното му 
контролиране от шайка изпечени конспиратори, може да си купи чип за дечипиране на 
вируса по интернет за двадесет лева.

Изборът е Ваш, но решението Ви засяга всички. В една социална структура ви-
наги е така. И освен права всеки човек има и задължения. Абсолютната свобода е 
също толкова фиктивна, колкото и абсолютната истина. По простата причина, че не 
съществува.

С тези думи завършвам модната за последните две години тема за чумата на 21 
век и Ви представям съдържанието на коледния ни брой. С обзорите Ви напомняме, 
че има и други заболявания, които засягат всички. Вирусните чревни инфекции са 
честа патология и са свързани с висока заболяемост и смъртност при деца и въз-
растни. Не са си отишли.  Просто са останали на заден план, а трябва да помним за 
тях. Ваксинопредотвратимите заболявания все още продължават да са проблем за 
общественото здраве. Антагонизмът към ваксините съществува от момента на създа-
ването им, но с годините се засилва и през последната година достигна нови върхове. 
Обзорът Ви запознава с видовете ваксини и техните характеристики. Представяме 
Ви също така някои аспекти на замърсяването на храните с тежки метали. В обзора 
нагледно се подчертава, че експозицията на храни в 75% е отговорна за доставката 
на тежки метали в организма, с всички негативни последствия. Запознаваме Ви с ре-
зултатите от проучване на мнението на медицински специалисти относно ваксината 
против варицела и нагласата им относно препоръките за ваксиниране на населението. 
Демографската картина в България се характеризира със застаряващо население, но 
сравнението й с модели в други страни показва, че начина на живот на населението 
има значение, както за продължителността на живота, така и за качеството му сред 
лицата, достигнали достолепна възраст.

Представяме Ви и клиничен случай на малария, причинена от Plasmodium 
Falciparum в разгара на пандемията от Ковид-19. Запознаваме Ви с приложението на 
GLP1 агонистите за редукция на телесното тегло, превенция на захарен диабет тип 
2, както и кардиопротективният му ефект. В друго проучване се доказва пряка връзка 
между хранителния режим, недостатъчния прием на желязо и честотата на анемия 
при лица на възраст 19-29 години, като корелацията е по-силно изразена при жените.

И в заключение, скъпи колеги,
Честита Коледа и Щастлива Нова Година! Пожелавам на всички крепко здраве, 

изобилно щастие, успехи, любов и благополучие през новата 2022 година.
До нови срещи в един свят с по-добро имунно здраве и повечко здрав разум!

Доцент д-р Андрей Галев, д.м.н.ндреррр й ГаГаГаГалелелелелев,вввв
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СПЕЦИФИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ИНФЕК-
ЦИИТЕ - ВИДОВЕ ВАКСИНИ

Галев А., Р. Правова

НПЦВЕХ, ВМА

Резюме: Ваксините предотвратяват милиони заболявания и спасяват хиляди жи-
воти всяка година. Благодарение на тях вирусът на едрата шарка е напълно елими-
ниран, а честотата на случаите на заболявания като полиомиелит и морбили е драс-
тично намалена в световен мащаб. Опозицията към ваксините се появява успоредно с 
тяхното развитие, като през годините набира все повече гласност.

Ключови думи: ваксини, специфична профилактика, инфекциозни заболявания

Адрес за кореспонденция: andrey_galev@abv.bg

SPECIFIC PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASE - TYPES OF VACCINES
„Тhe ideal of medicine is to eliminate the need of physicians“

William J. Mayo

Galev A., R. Pravova

SCMEH, MMA

Summary: Vaccines prevent millions of diseases and save thousands of lives every year. Thanks to 
them, the smallpox virus is completely eliminated, and the incidence of diseases such as polio and measles is 
drastically reduced worldwide. Opposition to vaccines has emerged in parallel with their development, gaining 
more and more publicity over the years.

 Key words: vaccines, specifi c prophylaxis, infectious diseases

 Address for correspondence: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Ваксините представляват би-
ологичен препарат, който създава активен при-
добит имунитет срещу определено инфекциознo 
заболяване. Съдържанието им може да включва 
специфичен антиген, консерванти, стабилизато-
ри и адюванти. Ваксините спомагат в процеса на 
изграждане на имунитет, имитирайки инфекция, 
като тази „имитация“ не причинява заболяване, а 
стимулира имунната система да изгради защита 
срещу него [1, 4].

Според механизма на действие ваксините 
могат да бъдат разделени на преекспозиционни - с 
цел предотвратяване развитието или осигуряване 
на по-леко протичане на инфекциозното заболя-
ване, и постекспозиционни или терапевтични – за 
формиране на защита след настъпило прониква-
не на инфекциозен причинител в организма [4].

Според състава ваксините могат да бъдат 
разделени на моноваксини, съдържащи еднотип-
ни антигени, срещу конкретно инфекциозно забо-
ляване или щам и поливаксини, съдържащи два 
или повече вида антигени, срещу различни забо-
лявания и/или щамове. Последните се използват 
с цел намаляване броя на ваксинациите и/или 

осигуряване на защита срещу повече разновидно-
сти на едно и също инфекциозно заболяване [4].

Според начина на получаване ваксините 
биват: атенюирани (живи), векторни, инактивира-
ни, молекулни, РНК ваксини и анатоксини [1].

РНК ваксините целят стимулация на клет-
ките за производство на специфични протеини, 
които предизвикват имунен отговор. Незивисимо 
от скорошната им масова достъпност, в лицето на 
иРНК ваксината срещу COVID-19, изследователи-
те изучават и работят с нея от десетилетия.

Концепцията за иРНК ваксините е разрабо-
тена за първи път в началото на 90-те години. Въ-
преки това, поради трудности с присъщата неста-
билност на иРНК, областта не постигна значител-
но развитие. Преди пандемията от COVID-19 се 
правят проучвания върху иРНК ваксини, насочени 
срещу вируса на СПИН, бяс, Зика вируса, както 
и този на грипа. Клинични изпитвания се провеж-
дат и за тРНК ваксини, насочени към множество 
хематологични и злокачествени заболявания на 
различни тъкани [2, 3].

РНК ваксините представляват обещаваща 
алтернатива на конвенционалните подходи за 

„Идеалът на медицината е да елиминира необходимостта  от лекари“
Уилям Дж. Майо
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ваксини, поради тяхната висока ефикасност, ка-
пацитет за бързо развитие и потенциал за евтино 
производство и безопасно приложение. Въпреки 
това, тяхното приложение доскоро бе ограничено 
от нестабилността и неефективното доставяне на 
иРНК in vivo [3]. Последният технологичен напре-
дък до голяма степен преодолява тези проблеми.

иРНК не навлиза в ядрото на клетката, къде-
то се намира нейният генетичен материал, пора-
ди което е необоснован страхът от възникването 
на промени или повлияването на генната после-
дователност на клетъчната ДНК. В цитоплазмата 
на клетката информацита от иРНК се „прочита“ от 
рибозомите (транслационната машина на клет-
ките). Следващата стъпка е  производството на 
протеини. Присъствието на РНК в клетката е пре-
ходно и бързо се метаболизира и елиминира чрез 
механизми на клетъчна обработка [2, 3].

За разлика от конвенционалните вакси-
ни, чието производство може да отнеме месеци, 
иРНК ваксините могат да бъдат създадени за 
кратки срокове в големи количества.

Действието на иРНК ваксините може да 
бъде потенцирано чрез включване на адювант за 
повишаване ефикасността. Използват се досега 
прилаганите и за други ваксини адюванти [5].

Благодарение на предхождащи изследва-
ния върху други вируси, РНК ваксината срещу 
COVID-19 влиза в масова употреба в кратки сро-
кове. Освен в проучвания за ваксини, РНК техно-
логията се изследва и за въздействие върху спе-
цифични ракови клетки [2].

Атенюираните ваксини съдържат отслабе-
ни по определен начин или загубили своята виру-
лентност живи микроорганизми, със запазена ан-
тигенна структура. Атенюацията се постига чрез 
продължително въздействие с химични или фи-
зични (висока или ниска температура, ултравио-
летова или йонизираща радиация) фактори или 
многократно излагане на инфекциозния причини-
тел през невъзприемчива среда (невъзприемчиви 
видове или клетъчни култури) [6].

Ако този вид ваксина се прилага на лица с 
компрометирана имунна система, както при паци-
енти с левкемия или ХИВ инфекция например, е 
възможно да се предизвика тежко заболяване в 
резултат на неконтролирана репликация на вак-
синалния вирус. Поради тази причина при тези 
пациенти, както и приемащите имуносупресивна 
терапия, живите ваксини са противопоказани.

Векторните ваксини са разновидност на 
живите ваксини. Те са рекомбинантни (генетично 
модифицирани) щамове на безвредни микроорга-
низми, в чиито геном по изкуствен път са включе-
ни нуклеиновите последователности, необходими 
за експресия на антигените, които предизвикват 
желания имунитет [7].

 Модифицираната версия на вируса се на-
рича векторен вирус. Учени започват разработка 
на вирусни вектори през 70-те години на миналия 
век. Освен, че се използват във ваксини, вирусни-
те вектори са изследвани и за генна терапия, за 
лечение на рак и за изследвания в молекулярната 
биология. В продължение на десетилетия стотици 
научни изследвания на вирусни векторни ваксини 
са правени и публикувани по света [7].

Ваксините, базирани на вирусни вектори, 
могат да подобрят имуногенността без адювант и 
да индуцират силен цитотоксичен Т-лимфоцитен 

отговор за елиминиране на инфектирани с вирус 
клетки.

Концепцията за вирусните векторни вакси-
ни е различна от тази на субединичните ваксини, 
тъй като последните помагат за предотвратяване 
на инфекциозни заболявания, като предизвикват 
хуморален отговор. Рекомбинантните вирусни 
вектори имат потенциал за терапевтична употре-
ба, тъй като позволяват вътреклетъчна експре-
сия на антиген и индуцират силен цитотоксичен 
Т-лимфоцитен отговор [7].

Инактивираните ваксини съдържат убити 
микроорганизми, със запазена антигенна структу-
ра. За инактивация се използват химични (спирт, 
фенол, формалдехид и други) или физични (ви-
сока или ниска температура, ултравиолетова или 
йонизираща радиация) методи.

В повечето случаи инактивираните вакси-
ни са по-слабо активни от атенюираните, поради 
което е необходима по-висока доза и/или няколко 
последователни ваксинации. Инактивирани вак-
сини се използват срещу грип, бяс и други [4, 6].

Молекулните ваксини съдържат епитопи – 
антигени, под формата на отделни изолирани и/
или фрагментирани молекули и/или високомоле-
кулни съединения, които се разпознават от имун-
ната система. Те се получават чрез култивиране 
на микроорганизми, които след това се разруша-
ват и от получената биомаса се изолира необхо-
димия антиген. Прилагат се още методи на генно 
инженерство и биотехнология – химичен синтез 
на необходимите антигенни детерминанти [4, 6].

Полизахаридните ваксини съдържат поли-
захаридната капсула, представляваща антиген за 
стимулиране на имунен отговор. Действието им се 
изразява във формиране на по-слаб имунен отго-
вор сравнение с конюгираните ваксини. Последни-
те съдържат полизахариди, конюгирани с имуноге-
нен протеин, поради което провокират и по-силен 
имунен отговор. Освен това те водят до B-клетъч-
на памет. Към днешна дата конюгираните ваксини 
значително са заменили полизахаридните [4].

Анатоксините са вид ваксини, насочени 
срещу бактериални токсини. Те не предотвратя-
ват инфекцията, а вредното влияние на бактери-
ите върху организма. Анатоксинът е инактивиран 
бактериален токсин, със запазени имуногенни 
свойства [4].

Заключение: Епидемиите от ваксинопре-
дотвратими инфекции в Европа през последно-
то десетилетие показва пагубните последици от 
непълния имунизационен обхват на населението, 
резултат от въздържане от имунизиране. Неспе-
цифичната профилактика има важно значение в 
борбата с инфекциозните заболявания, но вакси-
ните са много по-прецизни и селективни средства 
в превенцията и възможността за ерадикиране на 
някои инфекции.
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ИНФЕКЦИЯ С PLASMODIUM FALCIPARUM ПО 
ВРЕМЕ НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ

Баймакова М.1, А. Галев2, Й. Димова2, П. Чобанова2, Н. Дървеняшка2, С. 
Стоянова3, А. Чаушев3, С. Дакова3, К. Рамшев3

1 Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София
2 Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, ВМА – София
3 Клиника по интензивна терапия, ВМА – София

Резюме: Представяме 31-годишен мъж, който заболява август 2021 г. с водещи 
фебрилен, диспептичен и иктерен синдроми на фона на коморбидности от артери-
ална хипертония и обезитас (ИТМ ≥ 40 кг/м2). При постъпването във Военномедицин-
ска академия–София е в прекоматозно състояние. При етиологичната диагностика се 
установи Plasmodium falciparum, с паразитемия тип „звездно небе“. Терапията включи 
използването на няколко медикамента: Atovaquone / Proguanil Hydrochloride, Artemether, 
Mefl oquine, Pyrimethamine. Пациентът беше изписан с подобрение. Представихме кли-
ничен случай на инфекция с Plasmodium falciparum в условия на COVID-19 пандемия. 

Ключови думи: малария, Plasmodium falciparum, клиничен случай, COVID-19, България 
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PLASMODIUM FALCIPARUM INFECTION DURING OF COVID-19 PANDEMIC

Baymakova M.1, A. Galev2, Y. Dimova2, P. Chobanova2, N. Darvenyashka2, S. Stoyanova3, A. 
Chaushev3, S. Dakova3, K. Ramshev3

1 Department of Infectious Diseases, MMA – Sofi a

2 Scientifi c and Applied Center of Military Epidemiology and Hygiene, MMA – Sofi a
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Summary: We present a 31-year-old male who fell ill in August 2021 with leading febrile, dyspeptic and 
icteric syndrome with comorbidities of hypertension and obesity (BMI ≥ 40 kg/m2). The patient was in a pre-
coma on admission to the Military Medical Academy, Sofi a, Bulgaria. The etiological diagnosis was discovered 
as Plasmodium falciparum, with parasitemia type “starry sky”. Therapy included the use of several medica-
tions/drugs: Atovaquone / Proguanil Hydrochloride, Artemether, Mefl oquine, Pyrimethamine. The patient was 
discharged with improvement. We presented a case report of Plasmodium falciparum infection in a COVID-19 
pandemic. 

Key words: malaria, Plasmodium  falciparum, case report, COVID-19, Bulgaria 
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Въведение 
Маларията е паразитна векторно-предавана 

инфекция, пренасяна от женски комари Anopheles 
[5, 8]. Основните клинични симптоми при тази ин-
фекция са повишена температура (треска), втри-

сане и други грипоподобни оплаквания [2, 6]. Ма-
ларията се причинява най-често от четири пато-
гена [3, 5, 15]: Plasmodium falciparum, Plasmodium 
malariae, Plasmodium ovale и Plasmodium vivax. 
Освен това е известно, че Plasmodium knowlesi, 
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която в естествена среда заразява макаци в Юго-
източна Азия, може също така да заразява хора, 
причинявайки малария, която се предава от жи-
вотно на човек, т.е. Plasmodium knowlesi има зоо-
нозен характер [5, 15]. 

По данни на Световната здравна организа-
ция (СЗО) през 2019 г. в световен мащаб са ре-
гистрирани около 229 млн. случая на малария, 
от тях 409 хил. смъртни случая (предимно деца 
от Африка), леталитет от 0.17% [15]. Географско-
то разпространение на маларията е представе-
но на фигура 1. По данни на Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) ежегодно в САЩ се 
регистрират около 2000 случая на малария, като 
по-голямата част от тези случаи са при пътници и 
имигранти, навлизащи в страната от региони с ви-
соко разпространение на тази инфекция (Африка, 
Азия) [5]. В България маларийната инфекция е из-
следвана от няколко учени. През 2018 г. д-р Искра 
Райнова и колектив съобщават в научно списание 
„Balkan Medical Journal“ (Impact Factor: 2.021), че 
от 1965 г. България е определена като „страна сво-
бодна от малария“ [11]. В същата научна публика-
ция въпросните автори докладват, че в България 
през 2013 г. са регистрирани 8 случая на внесе-
на малария, през 2014 г. – 10 случая, като при 14 
лица е установен патоген Plasmodium falciparum, 
а при 4 лица – Plasmodium vivax. През 2018 г. на-
учно-изследователски екип с водещ изследовател 
д-р Искра Райнова представят в научно списание 
„Journal of Infection and Public Health“ (IF: 3.718) под-
робен ретроспективен анализ на всички случаи на 
малария в България за периода от 1966 г. до 2015 
г. [12]. За анализирания период са регистрирани 
общо 3011 случая на малария, внесени в нашата 
страна от различни региони на света (от Африка 
– 1585 случая; Азия – 1380; Централна и Южна 
Америка – 46). Честотата на внесените от Афри-

ка патогени е следната: Plasmodium falciparum 
– 64.1% (1016/1585); Plasmodium vivax – 24.7% 
(392/1585); Plasmodium ovale – 4.9% (77/1585); 
Plasmodium malariae – 1.0% (16/1585); ко-инфек-
ции и неустановени – 5.3% (84/1585) [12]. Често-
тата на внесените от Азия патогени е следната: 
Plasmodium vivax – 82.5% (1138/1380); Plasmodium 
falciparum – 15.9% (220/1380); Plasmodium malariae 
– 0.1% (2/1380); Plasmodium ovale – 0.0% (0/1380); 
ко-инфекции и неустановени – 1.5% (20/1380) [12]. 
Най-много внесени случаи на малария има през 
периода 1976–1985 г. (общо 1884 случая), след-
ван от периода 1986–1995 г. (общо 698 случая), а 
най-малко регистрирани случаи има през периода 
2006–2015 г. (общо 93 случая) [12]. Най-често 
маларията се внася в България през периода от 
месец Април до месец Октомври (58.5% от реги-
стрираните случаи). От всички внесени случаи в 
нашата страна 70.6% (2128/3011) са установени 
при чужди граждани, внасящи инфекцията в на-
шата страна, а 29.4% (883/3011) са случаите на 
български граждани внасящи инфекцията в наша-
та родина [12]. 

В началото на 2020 г. в света се разрази 
пандемия от един нов патоген – SARS-CoV-2. Този 
нов етиологичен агент предизвиква тежко-проти-
чащото инфекциозно заболяване COVID-19 [4, 
13]. Към 26 ноември 2021 г. в света има регистри-
рани над 256 млн. случая на COVID-19, от тях 5.14 
млн. смъртни случая, леталитет от 2.0% [14]. Към 
26 ноември 2021 г. в България има регистрирани 
общо 684 922 случая на COVID-19, от тях 27 891 
смъртни случая, леталитет от 4.07% [1]. Тази 
пандемия постави пред сериозни затруднения и 
предизвикателства множество общества и техни-
те здравни системи в целия свят [7, 9, 10]. Пред 
свръхнатоварване се оказаха, както всички ин-
фекциозни отделения/клиники, така и всички ин-

Фигура 1. Географско разпространение на маларията (по данни на CDC, 2021)
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тензивни сектори, а в периодите на пикова заболя-
емост с лечението на тежкоболните от COVID-19 
бяха ангажирани и други болнични звена. 

Целта на настоящата статия е да предста-
вим клиничен случай на инфекция с Plasmodium 
falciparum по време на COVID-19 пандемия.  

Клиничен случай 
Представяме 31-годишен мъж с придружа-

ващи артериална хипертония и обезитас (ИТМ/
BMI ≥ 40 кг/м2). Клиничната картина стартира с 
фебрилитет (до 39.0°С), горно и долно-диспеп-
тичен и болкови синдроми. Оплакванията започ-
ват един ден след завръщане от Република Чад 
(Африка), където лицето е било на служебна ко-
мандировка за период от един месец. Пациентът 
съобщава, че не е провеждал профилактика за 
малария и не е изследван за нея при развиване-
то на клиничните симптоми. Проведено е лече-
ние в здравно заведение в гр. Стара Загора (без 
съществен ефект) и поради развитие на иктерен 
синдром и прояви на общо-мозъчна симптомати-
ка е транспортиран до гр. София. Пътят на паци-
ента преминава през специализирана болница 
за активно лечение по инфекциозни и паразитни 
болести, където не е етиологично уточнено със-
тоянието на лицето, поради което е насочен към 
спешния център на Военномедицинска акаде-
мия–София (ВМА-София). 

При постъпването във ВМА–София през ав-
густ 2021 г. пациентът е в прекома, хипоксия със 
сатурация 86.0% по КГА, тахикардичен, с добра 
хемодинамика, субфебрилитет с изразен иктер и 
хепатоспленомегалия. В диференциално диагнос-
тичен план е обследван за малария, която етиоло-
гично се доказа от проведените изследвания. Про-
веден е експресен имунохроматографски тест за 
малария, който е положителен. Последва микро-
скопска диагностика на хемопрепарати. Изследва 
се кръвна натривна и дебела капка, оцветени по 
Романовски-Гимза. При етиологичната диагности-

ка се установи Plasmodium falciparum, с паразите-
мия тип „звездно небе“. В тази връзка е стартира-
на етиологична терапия с Atovaquone / Proguanil 
Hydrochloride (Malarone®), през сонда. След вто-
рия прием на Atovaquone / Proguanil Hydrochloride 
се задържа висока паразитемия и липса на про-
мяна на морфологията на плазмодиите, устано-
вена е лакарствена резистентност и терапията се 
замени с Artemether, по схема при 5-дневен курс. 
Провежданата терапия е съгласувана и обсъде-
на със специалистите от Отдел „Паразитология и 
тропическа медицина“ към Националния център 
по заразни и паразитни болести–София (НЦЗ-
ПБ–София). Ефектът от лечението се преценява 
чрез всекидневно проследяване на микроскопска-
та картина на хемопрепарати от паразитолозите 
от Научно-приложен център по военна епидеми-
ология и хигиена към ВМА–София. В резултат на 
провежданото терапевтично поведение се отчете 
добро повлияване на паразитемията. В изслед-
ваните хемопрепарати не се откриват трофозо-
ити и намалява количеството на гаметоцитите. 
Последва противорецидивна терапия с Mefl oquine 
(Lariam®) – първи прием 750 mg, след 8 часа вто-
ри прием 500 mg, след 8 часа трети прием 250 mg; 
следва прием на Pyrimethamine (Daraprim®) – 50 
mg еднократно; прием на Folic Acid (Vitamin B9) – 
0.8 mg дневно за 5–10 дни. При контролните хе-
мопрепарати след приключване на лечението не 
се откриват маларийни плазмодии. В комплекса 
на терапевтичното поведение са приложени емпи-
рично антибактериален медикамент, патогенетич-
ни и симптоматични средства с добър ефект. 

Представеният клиничен случай е с типич-
на клинична картина на инфекция с Plasmodium 
falciparum, с всекидневни фебрилни пристъпи при 
пациент, пребивавал в ендемичен район, който не 
е провеждал химиопрофилактика. Ходът на бо-
лестта се характеризира с бърза прогресия на за-
боляването с прояви на усложнения, с развитие на 
прекома, остра бъбречна недостатъчност, анемия, 

Параметър Референтна стойност
Показания

Постъпване 3ти ден 6ти ден Изписване
Хемоглобин 120–180 x 1012/L 103 88 52 79
Еритроцити 4.7–6.1 x 1012/L 3.31 2.91 1.69 2.44
Тромбоцити 140–440 x 109/L 28 46 51 360

Аспартат аминотрансфераза 5–40 U/L 58 113.5 71.2 39
Аланин аминотрансфераза 5–40 U/L 68 56.1 52.5 51.4

Общ билирубин 5–21 μmol/L 143.8 148.8 69.8 33.9
Директен билирубин 1–8 μmol/L 92.8 94.3 36 12

Креатинин 74–130 μmol/L 241 282 60 100
Уреа 2.8–8.3 mmol/L 22.8 35.1 13.5 6
INR 0.8–1.1 1.14 1.31 1.2 НД

Фибриноген 2.0–4.5 g/L 5.24 3.96 1.79 НД
С-реактивен протеин 0.0–5.0 mg/L 153.5 193.6 19.5 НД

Забележка: НД – няма данни.

Таблица 1. Лабораторни показатели при 31-годишен мъж с инфекция причинена от 
Plasmodium falciparum
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хемолиза и хиперспленизъм (виж таблица 1). В ре-
зултат на комплексните грижи пациентът излезе от 
прекоматозното състояние, 3-кратно отрицателен 
за Plasmodium falciparum и в хемопрепаратите не 
се откриват трофозоити и гаметоцити. На 12-я ден 
от хоспитализацията във ВМА–София (21-ви ден 
от появата на клиничните симптоми), пациентът е 
изписан от лечебното заведение трайно афебри-
лен, контактен, адекватен с добра хемодинамика 
и сатурация. Дадени са указания за диспансерно 
наблюдение и препоръка за изследване за мала-
рия при всеки новопоявил се фебрилен пристъп в 
рамките на следващата една година. 

Дискусия 
Представеният клиничен случай показва, 

че в свят на COVID-19 пандемия другите инфек-
циозни и паразитни агенти „не спят“. Историята 
на този млад мъж показва реалността в няколко 
насоки. Първо, много често не се търсят водещи-
те причини за остро фебрилно състояние в кон-
текста на налична епидемиологична анамнеза за 
престой в ендемичен за малария регион [5]. Вто-
ро, често пъти не се мисли за паразитологичните 
заболявания като възможна причина за боледу-
ване [15]. Те могат да предизвикат тежко заболя-
ване, понякога са животозастрашаващи и могат 
да бъдат фатални. Трето, живеейки в пандемия 
от вирусен агент (SARS-CoV-2) се забравя, че има 
и други болести, други етиологични агенти, които 
могат да бъдат причина за фебрилитет и/или за-
боляване. Четвърто, навременната етиологична 
диагноза, може да спаси човек. Ето защо е умест-
но при всеки случай на фебрилно състояние при 
лица, идващи от рисови райони да се мисли и 
да се тестват за малария. Пето, в нашата страна 
наличието и достъпът до антималарийни медика-
менти е силно затруднено. Съгласно действаща-
та нормативна уредба всяко лечебно заведение 
трябва самостоятелно да подсигури въпросните 
медикаменти, но много често това е почти невъз-
можно, защото липсва ясен и точен механизъм 
съгласно, който една болница да планира необ-
ходимите нужди и количества за точно такива ме-
дикаменти. На практика, много често пациентът 
самостоятелно решава този личен казус по раз-
лични пътища и механизми (получаване на даре-
ние от други лица; закупуване от съседни страни; 
ползване на лични контакти; и други форми). Това 
е сериозен проблем и е уместно да се мисли за 
неговото решаване. 

Във времена на климатични промени, миг-
рация и глобализация паразитозите ще стават 
все по-често срещани в нашата страна. След 
обявяването ни за страна ликвидирала малари-
ята (през 1965 г.), опасността от възобновяване 
на местна трансмисия е реална [11, 12]. Поради 
това е препоръчително лицата, които ще преби-
вават в ендемични райони да проведат консул-
тация с лекар-паразитолог. Необходимо е да се 
провежда химиопрофилактика, съгласно акту-
алните световни препоръки [5, 15]. Всеки рисков 
случай, при който са налице епидемиологични и 

клинични дани за малария е целесъобразно да 
бъде тестван за това паразитологично заболя-
ване. Провеждането на бърз антигенен тест не е 
достатъчно, интерпретацията на същия е удачно 
да се извършва в контекста на епидемиологични-
те, клиничните и лабораторните данни [15]. В тази 
връзка е силно препоръчително приложението на 
микроскопска етиологична диагностика с хемоп-
репарати [5]. Все по-актуален става въпросът за 
терапевтичното поведение и проявите на рез-
истентност, както в представения клиничен слу-
чай се установи резистентност към Atovaquone / 
Proguanil Hydrochloride (Malarone®). В конкретния 
клиничен случай замяната с Artemether беше ва-
жна стъпка в терапевтичното поведение. В резул-
тат на тази терапия в комбинация с патогенетични 
и симптоматични медикаменти пациентът достиг-
на до благоприятен изход. Ето защо своевремен-
ната етиологична диагностика и навременното 
етиологично лечение са от изключителна важност 
[2, 3]. Забавянето в тези две стъпки може да до-
веде до сериозно усложнение на заболяването и 
фатален край. 

В условия на COVID-19 пандемия е добре 
да имаме предвид, че не всяко фебрилно състоя-
ние е причинено от SARS-CoV-2. В тази връзка 
не е намаляла нуждата от консултация, преглед 
и диагностика при лекар-паразитолог, като неиз-
менна част от диагностично-лечебния процес при 
фебрилно болни лица. 

Всичко това ни дава основание да подчер-
таем факта, че с глобалното затопляне и повиша-
ването на средномесечните температури, ще се 
повишават и паразитологичните заболявания в 
умерения климатичен пояс, т.е. все повече пара-
зитози ще се изместват и ще нахлуват на север. 
Това е сериозна предпоставка да се обръща все 
по-сериозно внимание и да се отвадава все по-го-
лямо значение на специалността „Медицинска па-
разитология“ и нейната нарастваща важност за об-
щественото здравеопазване в България и Европа. 
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НАГЛАСАТА НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ОТНОСНО ВАКСИНАТА СРЕЩУ ВАРИЦЕЛА

 Бацелова Х.¹, А. Галев²

1Катедра Епидемиология и МБС- ФОЗ, Медицински университет, Пловдив
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Резюме
Цел:  Да се проучи нагласата на медицински специалисти, относно ваксината 

срещу варицела и необходимостта от нейното приложение в България. 
Материали и методи:  Извършено е анкетно проучване за оценка на нагласата 

на 115 медицински специалисти относно ваксината срещу варицела. Анализирани са 
възраст, пол, специалност и др.  Използван е статистически анализ.

Резултати: Общо за периода 19.05-29.06.2017 година са анкетирани 115 меди-
цински специалисти с въпросник, съдържащ 19 въпроса. От отговорилите 90 човека 
(78,3%) са от женски пол, а 25 (21,7%) - от мъжки. Средната възраст на анкетираните 
е 49,77 години. Анкетирани са лица от 12 медицински специалности като най-висок про-
цент са специалистите по обща медицина 43 (37,4%). Епидемиолози  и инфекционисти 
са съответно: 23 (20%) и 16 (13,9%). От анкетираните 95 човека (82,6%) са запознати с 
ваксината срещу варицела, а 19 (16,5%) - отговарят, че научават за нея от настоящия 
въпросник. На въпроса „Според Вас важно ли е да се въведе ваксината срещу варицела в 
имунизационния календар на Република България?“ са дадени следните отговори: мно-
го важно 32 (27,8%), важно 59 (51,3%), нямам мнение 11 (9,6%) и не е важно 13 (11,3).

Заключение: Ваксината срещу варицела е въведена като задължителна или пре-
поръчителна в повечето страни в Европа. Имайки предвид риска от усложнения при 
неимунни бременни, новородени, имунокомпрометирани хора и др., е необходимо да се 
прецени необходимостта от въвеждането на варицелната ваксина в имунизационния 
календар на Република България. Настоящият въпросник потвърждава мнението за 
важността от рутинно приложение на ваксината срещу варицела.

Ключови думи:  варицела, ваксина, имунизационен календар

Адрес за кореспонденция: dr_batselova@abv.bg

THE ATTITUDE OF MEDICAL PROFESSIONALS ABOUT THE VACCINE AGAINST VARICELLA
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Summary
Objective: To study the attitude of medical professionals about the chickenpox vaccine and the need 

for its use in Bulgaria.
Materials and methods: A survey was conducted to assess the attitude of 115 medical professionals 

regarding the chickenpox vaccine. Age, sex, specialty, etc. are analyzed. Statistical analysis was used.
Results: A total of 115 medical specialists were interviewed for the period 19.05-29.06.2017 with a 

questionnaire containing 19 questions. Of the respondents, 90 (78.3%) were female and 25 (21.7%) were 
male. The average age of the respondents is 49.77 years. Respondents from 12 medical specialties were 
surveyed, with the highest percentage being 43 general practitioners (37.4%). Epidemiologists and infectious 
disease specialists are 23 (20%) and 16 (13.9%), respectively. Of the respondents, 95 (82.6%) were familiar 
with the chickenpox vaccine, and 19 (16.5%) said they learned about it from this questionnaire. To the question 
„Do you think it is important to introduce the chickenpox vaccine in the immunization calendar of the Republic 
of Bulgaria?“ The following answers were given: very important 32 (27.8%), important 59 (51.3%), I have no 
opinion 11 9.6%) and not important 13 (11.3).
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Варицела е често срещано, силно заразно 
инфекциозно заболяване, причинено от варицела 
зостер вирус [2]. В районите с умерен климат по 
света варицела протича с ясна сезонност. Най-ви-
сока е заболяемостта през зимата и ранната про-
лет [3]. При отсъствие на универсална имуниза-
ция срещу варицела в Европа се очакват около 
5.5 милиона случая на заболели като 3 милиона 
ще бъдат деца под 5 години [5].

Ваксината срещу варицела е жива, ате-
нюирана. Създадена е от проф. Такахаши през 
1974г. В нея се съдържа щам Ока [1].

Според European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDPC) в Австрия, Бел-
гия, Кипър, Република Чехия, Финландия, Герма-
ния, Гърция, Исландия, Лихтенщайн, Люксембург, 
Полша и Испания ваксината срещу варицела е 
включена във ваксинационния календар като пре-
поръчителна. В Унгария, Италия и Латвия вакси-
ната е със задължителен характер за възрастта 
от 12 месеца  до 7г. в зависимост от схемата. 

В Белгия, Полша, Република Чехия и Вели-
кобритания препоръките са за ваксинация пре-
димно  на възприемчиви индивиди, контактни на 
имунокомпрометирани и медицински лица [4].

Целта на нашето проучване беше да се про-
учи нагласата на медицински специалисти относ-
но ваксината срещу варицела и необходимостта 
от нейното приложение в България.

Беше извършено  анкетно проучване за 
оценка на нагласата на 115 медицински специа-
листи относно ваксината срещу варицела в пе-
риода 19.05-29.06.2017 година. Бяха анализира-
ни  възраст, пол, специалност и др. Използвано е 
анкетно проучване.

Въпросникът съдържа 19 въпроса,  условно 
групирани в 3 раздела:

- Социално-демографска характеристика;
- Информираност на анкетирания относно 

варицела;
- Нагласи на анкетираните;
Преобладаваха анкетирани от женски пол 

(78%), спрямо мъжки пол (22%) – Фиг. 1.

Фиг. 1
Анкетираните бяха разделени в 4 възрастови 

групи, които са показани на фиг. 2 ( до 35г., 36-45г., 
46-55г. и над 65г.) Най-висок беше процентът процен-
тът на анкетираните във възрастовата група 46-55г. 

Фиг. 2
От анкетираните 37% са специалисти по 

обща медицина, 20% - специалисти по епидеми-
ология на инфекциозните болести, 13,9% - спе-
циалисти по инфекциозни болести. На фиг. 3 е 
показано разпределението и на останалите спе-
циалисти.

Фиг. 3
От анкетираните медицински специалисти 

82,6% (Фиг. 4) заявиха, че са информирани за вак-
сината срещу варицела (какъв тип е и как се при-
лага), като са получили информацията предимно 
от медицинска литература (56,5%), докато само 
3,5% са били информирани от медицински пред-
ставител (Фиг. 5)

Фиг. 4

Conclusion: The chickenpox vaccine has been introduced as mandatory or recommended in most 
European countries. Given the risk of complications in non-immune pregnant women, newborns, immunocom-
promised, etc., it is necessary to assess the need for the introduction of varicella vaccine in the immunization 
calendar of the Republic of Bulgaria. This questionnaire confi rms the view of the importance of a routine chick-
enpox vaccine.

Key words: chickenpox, vaccine, immunisation calendar
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Фиг. 5
На въпроса „Важно ли е да се въведе вакси-

ната срещу варицела в имунизационния календар 
на Република България?“ най-голям брой от ан-
кетираните определят въвеждането на ваксината 
като „важно“ (n=59), a 32-ма като “много важно“. 
Според 13 медицински специалисти не е важно 
въвеждането на ваксината срещу варицела в иму-
низационния календар (фиг. 6)

Фиг. 6
От медицинските специалисти, попълнили 

въпросника 45,2% определят като много важно 
ваксинирането на имунокомпрометирани пациен-
ти срещу варицела, 39,1% - като важно, а 6,1% 
- като „не е важно“ (Фиг. 7)

Фиг. 7
Обръща се внимание на възприемчивия ме-

дицински персонал в онкологичните отделения и 
31,3% от анкетираните считат за важно да те да 
бъдат ваксинирани срещу варицела (Фиг. 8). Това 
би предпазило техните пациенти от болестта. Ме-
дицинските лица са с по-висок риск за контакт с ва-
рицела зостер вируса, поради характера на тяхната 
работа. Варицела сред медицински служители  може 
да доведе до нозокомиална инфекция сред възпри-

емчиви пациенти, като при имунокомпрометирани и 
бременни жени може да протече много тежко [12].

Фиг. 8
Като важно (41,7%)  и много важно (35,7%)  

е определена и ваксинацията на непреболедува-
ли жени в детеродна възраст (Фиг. 9). 

Фиг. 9
Според СЗО тежкото протичане и смъртност-

та, свързани с варицела, са ниски сравнено с други-
те ваксинопредотвратими заболявания като морби-
ли, коклюш, ротавирусен гастроентерит и инвазивна 
пневмококова болест, но въвеждането на ваксина 
срещу варицела доказано намалява заболяемостта 
и смъртността, особено сред рисковите групи.

Преди различните държави да решат да въ-
ведат варицелната ваксина като рутинна е необ-
ходим адекватен надзор на заболяването, който 
да продължи и след това. Държавите, които въ-
веждат масова имунизация трябва да предвидят 
финансиране за повече от 80% обхват на таргет-
ните групи. Обхват на ваксината под 80% ще до-
веде до промяна на засяганите възрастови групи 
(ще боледуват по-възрастните), което би увеличи-
ло заболяемостта и смъртността при съответните 
възрасти, въпреки цялостното понижение.

Ваксината срещу варицела е въведена като 
задължителна или препоръчителна в повечето 
страни в Европа. Имайки предвид риска от ус-
ложнения при неимунни бременни, новородени, 
имунокомпрометирани хора и др., е необходимо 
да се прецени необходимостта от въвеждането на 
варицелната ваксина в имунизационния календар 
на Република България. 

Настоящият въпросник потвърждава мне-
нието за важността от рутинна ваксинатация сре-
щу варицела [6].

Библиография: 
1. ECDC GUIDANCE Varicella vaccination in the European 

Union www.ecdc.europa.eu
2. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/

от № 3 до № 6 са в редакцията на списанието и при 
поискване могат да бъдат предоставени



13

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА GLP1 АГОНИСТИТЕ ЗА РЕ-
ДУКЦИЯ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО И ПРЕВЕН-
ЦИЯ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Ц. Тотомирова, М. Арнаудова, М. Лазова

Клиника Ендокринология и болести на обмяната, ВМА, София

Резюме: Честота на захарния диабет нараства бързо в световен мащаб през 
последните години. Настоящите усилия за превенция чрез увеличаване на физическа-
та активност и стимулиране на здравословното хранене не водят до желаните ре-
зултати. Смята се, че захарният диабет е резултат от взаимодействието на фак-
торите на околната среда, биологични фактори и поведенчески фактори, а промени 
като затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, хипертония, метаболитен синдром 
и понижена физическа активност се определят като ключови за развитие на заболя-
ването. Лечението на затлъстяването е една от основните насоки за превенция на 
захарен диабет тип 2. Съвременните GLP1 агонисти намират приложение за контрол 
на телесното тегло и имат важно значение за намаляване на честотатa на въглехи-
дратни нарушения.
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Summary: The incidence of diabetes has been growing rapidly worldwide recent years. Current efforts 
for prevention by increasing physical activity and promoting healthy eating do not lead to the desired results. 
Diabetes mellitus is thought to be a result of the interaction of environmental, biological and behavioral fac-
tors, and changes such as obesity, cardiovascular disease, hypertension, metabolic syndrome and decreased 
physical activity are identifi ed as key to the development of the disease. The treatment of obesity is one of the 
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and are important in reducing the incidence of carbohydrate disorders.
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 Честота на захарния диабет (ЗД) нараства 
бързо в световен мащаб през последните години, 
определяйки заболяването като значим социал-
но-икономически проблем и сериозно предиз-
викателство за здравето. Настоящите усилия 
за превенция чрез интервенции, насочени към 
увеличаване на физическата активност и насър-
чаване на здравословното хранене не водят до 
желаните резултати. Според последни данни на 
Международната Диабетна Федерация настоящи-
ят брой пациенти със захарен диабет е 537 млн. 
като се очаква да нарастне до 643 млн през 2030г. 
и 783 млн през 2045 г. [5].

Натрупаните съвременни данни показват, 
че  захарният диабет е резултат от взаимодействи-
ето на факторите на околната среда, биологични 
фактори и поведенчески рискови фактори [6]. 
 Промени като затлъстяване, сърдечно-съдови за-
болявания, хипертония, метаболитен синдром и 
понижена физическа активност се определят като 
ключови за развитие на заболяването.

През последните години затлъстяване-
то официално се приема като заболяване с на-
растващи научно и социално значими последици 
за пациентите, засягащо редица органи и систе-
ми. Въпреки непрекъснатите подобренията в раз-
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бирането на патофизиологията и нарастващите 
възможности за лечение, разпространението му 
се задълбочава сред всички възрастови групи.

Затлъстяването e прието за хронично забо-
ляване и глобално предизвикателство за общест-
веното здраве. То може да доведе до инсулинова 
резистентност, артериална хипертония и дисли-
пидемия, и е свързано с усложнения като заха-
рен диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, 
неалкохолна стеатозна чернодробна болест и на-
малява продължителността на живота. В послед-
но време затлъстяването е свързано с увеличен 
брой хоспитализации, увеличава необходимостта 
от механична вентилация и увеличава смъртност-
та при хора с COVID-19 инфекция.

Лечението на затлъстяването е една от 
основните насоки за превенция развитието на 
захарен диабет тип 2. Средната загуба на тегло 
от 6.7% намалява честотата на захарен диабет 
с 58% в групата сред участниците в American 
Diabetes Prevention Program [2]. Подобни данни 
са налице и във Finnish Diabetes Prevention Trial 
[13]. Анализ на Hamman и сътр. на данните от 
American Diabetes Prevention Program показа, че 
при лица с нарушен глюкозен толеранс за всеки 
намален килограм тегло е налице 16% намале-
ние на риска от прогресия до захарен диабет [4].  
Същевременно след загуба на тегло от около 10 
кг, ползата по отношение на превенция на риска 
от ЗД е недостатъчна. 

Смята се, че дори 1 или 2 кг загуба на тегло 
при хора с повишен риск от развитие на захарен 
диабет тип 2 може да доведе до явни ползи за 
здравето и качеството на живот на индивида. Тези 
зависимости са налице за всички расови и етниче-
ски групи, за двата пола, за всички възрасти и за 
различни нива на физическа активност и не зави-
сят от степента на първоначалното затлъстяване.

Загуба на телесно тегло в рамките на 5% от 
изходното ниво обикновено се приема като „кли-
нично значима“ редукция [15]. Същевременно 
насоките за затлъстяване препоръчват загуба на 
тегло от 5–10% като целта за отслабване под ме-
дицински контрол [3]. Възниква въпрос - загубата 
на телесно тегло от 5-10% може ли да доведе до 
подобряване на здравето за всички съпътстващи 
заболявания?

Индексът на телесна (ИТМ) маса определен 
по формулата килограми/височина в сантиметри 
на квадрат е показател за определяне на степента 
на затлъстяване. При ИТМ над 25 kg/m² е налице 
повишен риск за смъртност и  кардиометаболитни 
заболявания и връзката показва нарастващ риск с 
увеличаване на ИТМ. Що се отнася до смъртност-
та от всички причини, колкото по-голям е ИТМ, 
толкова по-голям е рискът за смърт, но в интер-
вала 25 - 30 kg/m² не се наблюдава увеличение в 
сравнение с нормално тегло [3].

Глюкагоно–подобния пептид 1 (glucagon 
like peptide 1, GLP-1) се продуцира в L-клетките на 
дисталното тънко черво, а също и от невроните, 
разположени в каудалния мозъчен ствол и хипо-
таламуса. GLP-1 се синтезира и секретира основ-

но в отговор на хранителен прием, въпреки че е 
установена и секреция, която не е пряко свързана 
с храненето. GLP-1 също се синтезира от малка 
популация от неврони в ядрото на NTS (nucleus 
tractus solitarii) в nucleus caudatus [2].

Сигналите за засищане, произведени чрез 
активиране на стомашни механични рецептори, 
когато стомахът е разтегнат, се предават чрез 
блуждаещите нерви към NTS в мозъчния ствол. 
Размерът на стомашното раздуване поради прием 
на храна е частично повлиян от скоростта на из-
празване на стомаха, което от своя страна засяга 
постпрандиалните гликемични екскурзии. GLP-1 
забавя изпразването на стомаха и подвижността 
на червата при здрави и слаби индивиди, както и 
при затлъстели пациенти и пациенти със захарен 
диабет тип 2 [10]. GLP-1 също допринася за про-
мяната в обема на стомаха, която се случва при 
очакване на поглъщане на храна. Това явление 
е известно като стомашна акомодация и може да 
повлияе на възприемането на раздуване на сто-
маха след поглъщане на храна [1]. GLP-1 има ди-
ректен ефект върху мозъка, подтискайки апетита.

В съответствие гореспоменатото, разра-
ботването на аналози на GLP-1 създава възмож-
ност за лечение на повишеното телесно тегло и 
обезитета. GLP-1 аналозите (агонисти) имитират 
ефекта на нативния GLP-1 като същевременно 
имат удължена ефктивност и са резистентни на 
разграждащия ефект на DPP4 (ензимът, отгово-
рен за бързото неутрализиране на действието на 
нативния GLP-1). Няколко са наличните на пазара 
GLP-1 аналози, които са широко проучвани по от-
ношение на ефекта върху телесното тегло и ниво-
то на гликемиите.

Проучването SCALE представлява 56-сед-
мично, двойно-сляпо проучване, включващо 3731 
пациенти без захарен диабет тип 2, с индекс на 
телесна маса над 30kg/m² или ИТМ над 27kg/
m² при налична дислипидемия или артериална 
хипертония. Сравняват се ефектите на 3.0 mg 
liraglutide, 1.8 mg liraglutide и плацебо. На изходно 
ниво средното тегло на пациентите е било 106.2 
± 21.4 kg, а средният ИТМ е 38.3 ± 6.4kg/m². При 
проследяването се установява, че пациентите 
в групата на liraglutide са загубили средно 8.4 ± 
7.3kg телесно тегло, а тези в групата на плацебо 
- средно 2.8 ± 6.5 kg (95% CI (-6.0;- 5.1), p<0.001). 
Общо 63.2% от пациентите в групата на liraglutide 
в сравнение с 27.1% в групата на плацебо са загу-
били поне 5% от телесното си тегло (p <0.001), а 
33.1% и 10.6%, съответно, са загубили повече от 
10% от телесното си тегло (p <0.001) [11].

Liraglutide, приложен ежедневно подкожно, 
ефективно намалява телесното тегло и телесни-
те мазнини чрез механизми, включващи намален 
апетит и намален енергиен прием, независимо от 
неговите глюкозoпонижаващи ефекти. Liraglutide 
има допълнителни ползи за намаляване на сърдеч-
но-съдовите усложнения при пациенти със ЗД тип 
2 [8]. Най-често описваните неблагоприятни ефек-
ти са от страна на стомашно-чревния тракт [9].

Liraglutide (Saxenda) 3.0 mg дневно, прило-
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жен подкожно, е одобрен от FDA и ЕМА като ле-
карство за контрол на теглото при пациенти със 
затлъстяване или с наднормено тегло BMI ≥27 kg 
/ m2 и налично съпътстващо заболяване.

Semaglutide е дългодействащ GLP-1 ана-
лог, който имитира ефектите на естествения GLP-
1, което води до редукцията на тегло чрез нама-
ляване на енергийния прием, увеличаване на 
засищането и подтискане на глада, както и подо-
бряване на гликемичния контрол [7]. Програмата 
за изследване на ефекта на Semaglutide при хора 
със затлъстяване (STEP) оценява ефикасността 
и безопасността на Semaglutide в доза 2.4 mg, 
приложен подкожно веднъж седмично.

STEP 1 е двойно-сляпо проучване, включ-
ващо 1961 възрастни с ИТМ над 30 или над 27 при 
лица с повече от едно съпътстващо състояние, 
свързани с теглото, които не са имали захарен 
диабет. Пациентите са лекувани в продължение 
на 68 седмици с еднократно седмично подкожно 
приложение на Semaglutide (в ескалираща доза 
от 2.4 mg) или плацебо, плюс промени в начина 
на живот [13]. Средната промяна в телесното те-
гло от изходното ниво до седмица 68 е -14,9% в 
групата на Semaglutide, в сравнение с -2.4% при 
плацебо групата, (95% CI, -13.4 до -11.5; p<0.001). 
Повече участници в групата на Semaglutide, от-
колкото в групата на плацебо, са постигнали на-
маление на теглото с 5% или повече (86.4% сре-
щу 31.0 %), 10% или повече (69.1% срещу 12.0%) 
и 15% или повече (50.5% спрямо 4.9%) (р<0.001 
за трите сравнения). Промяната в телесното те-
гло от изходното ниво до седмица 68 е -15.3 kg в 
групата на Semaglutide в сравнение с -2.6 kg в гру-
пата на плацебо (-12.7 kg; 95% CI, -13.7 до -11.7). 
Участниците, които са получавали Semaglutide, 
са имали по-голямо подобрение по отношение на 
кардиометаболитните рискови фактори и по-голя-
мо увеличение на докладваното от участниците 
физическо функциониране от изходното ниво, от-
колкото тези, които са получавали плацебо [14]. 

Semaglutide (Wegovy) 2.4 mg седмично, 
приложен подкожно, е одобрен от FDA и ЕМА като 
лекарство за контрол на теглото при пациенти със 
затлъстяване или с наднормено тегло BMI ≥27 kg 
/ m² и налично съпътстващо заболяване.

Данните за употребата на Lixisenatide, 
Dulaglutide и Exenatide като монотерапия за лече-
ние на пациенти с обезитет, но без въглехидратни 
нарушения, са оскъдни.
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НАЧИНЪТ НА ЖИВОТ – ОСНОВЕН ФАКТОР 
ЗА ОСТАРЯВАНЕТО В ДОБРО ЗДРАВЕ

Димитрова Ю.1, Ж. Стайкова2

1-МБАЛ Пирдоп АД, 2-Медицински университет, София, ФОЗ

Резюме: Демографската характеристика в ЕС и България показва картина на 
застаряващо население. В същото време в развитите европейски страни средната 
продължителност на живота  е много по-висока от тази в българия поради различното 
качество на начина на живот. Целта е да се проучи връзката между начина на живот и 
здравния статус на възрастните хора в България.

Анкетирани са 200 лица над 60 годишна възраст от София град и София област 
на случаен принцип от СИМП И ПИМП. Използван е анкетен метод. Данните са обрабо-
тени по метода на статистическия анализ. От обработката на данните се устано-
вява корелация между начина на живот и заболяемостта от хронични незаразни боле-
сти, инвалидизация и функционалната дееспособност на възрастните хора. 73.84% от 
възрастните хора страдат от хронично заболяване, като за хората на възраст над 80 
г. този процент се увеличава до 83%. Налице е корелация между наличие на хронично 
заболяване и самооценката за здраве и качеството на живот.

Проучването доказва, че качествения начин на живот e основен фактор за оста-
ряването в добро здраве. 

Ключови думи: възрастни хора, начин на живот, стареене, добро здраве, заболяемост
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LIFESTYLE - A MAIN FACTOR FOR AGING IN HEALTHY HEALTH
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Summary: Demographic characteristics in the EU and Bulgaria show a picture of an aging population. 
At the same time, in developed European countries the average life expectancy is much higher than in Bul-
garia due to the different quality of life. The aim is to study the relationship between lifestyle and health status 
of the elderly in Bulgaria. 200 persons over 60 years of age from Sofi a city and Sofi a district were interviewed 
at random from SIMP and PIMP. A survey method was used. The data were processed by the method of sta-
tistical analysis. The data processing establishes a correlation between lifestyle and the incidence of chronic 
non-communicable diseases, disability and functional capacity of the elderly. 73.84% of the elderly suffer from 
chronic disease, and for people over the age of 80 this percentage increases to 83%. There is a correlation 
between the presence of chronic disease and self-assessment of health and quality of life. The study proves 
that quality of life is a major factor in healthy aging.

Key words: older people, lifestyle, aging, good health, morbidity
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ВЪВЕДЕНИЕ
През 2019 г. текущата демографска ситуа-

ция в България се характеризира с продължава-
що намаляване и застаряване на населението, 
ниски нива на раждаемост (с коефициент 8,8‰ 

– при средна стойност за Европейския съюз от 
9,5‰) и високи нива на обща смъртност. Задълбо-
чава се дисбалансът в териториалното разпреде-
ление на населението  [5]. Към 31 декември 2019 г. 
населението на България е 6 951 482 души, което 
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представлява 1,4% от населението на Европей-
ския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на 
страната намалява с 48 557 души, или с 0,7%.

Демографските промени са едно от най-го-
лемите предизвикателства, пред които са изпра-
вени европейските страни, региони, градове, на-
селените места в селските райони. Някои от фак-
торите, които стоят в основата на това явление, 
са застаряването на населението, ниската плодо-
витост и раждаемост и влошаващото се неравно-
мерно разпределение на населението [2].

Процесът на стареене на населението е 
световен проблем, особено силно изразен за 
страните от Европа. 

Очаква се до 2070 г. 30,3 % от населението 
да бъдат на 65 или повече години (в сравнение с 
20,3 % през 2019 г.), а също така 13,2 % от хората 
да са на възраст 80 или повече години (в сравне-
ние с 5,8 % през 2019 г.) [8].

На този фон, процесът на стареене на на-
селението в България е силно изразен и протича 
много интензивно в последното десетилетие. В на-
чалото на 20-ти век относителният дял на хората 
над 60 год. възраст в България е бил едва 3.5%. 
Сто години по-късно – 2011 г. този дял е вече 23%.

След 1990 г. демографското развитие на 
страната се характеризира с отрицателен естест-
вен прираст на населението [9].

Най-значимата демографска тенденция в 
развитието на населението е процесът на заста-
ряване. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече 
навършени години са 1 504 088, или 21,6% от 
населението на страната. В сравнение с 2018 г. 
делът на населението в тази възрастова група на-
раства с 0,3 процентни пункта.

Броят на починалите през 2020 г. е 124 735 
души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. 
Спрямо предходната година броят на смъртните 
случаи се увеличава с 16 652.

Сега България е в групата на най-застаре-
лите нации в света. Прогнозите са за продължа-
ващо увеличаване на хората над 60 годишна въз-
раст, като през 2050 година България се очаква 
да бъде сред 10 най-застарели страни в света, с 
относителен дял на възрастните близо 40%.

Продължителността на живота се увелича-
ва през последното десетилетие в ЕС [8]: според 
официалната статистика продължителността на 
живота се е увеличила средно с повече от две го-
дини на десетилетие от 60-те години на 20ти век 
насам. Последните налични данни обаче показ-
ват, че продължителността на живота е в стагна-
ция или дори е намаляла през последните годи-
ни в няколко държави-членки на ЕС. Освен това, 
след избухването на пандемията COVID-19 мина-
лата година, продължителността на живота при 
раждане е намаляла в по-голямата част от дър-
жавите-членки на ЕС по данни за 2020 г. Най-го-
лемият спад е регистриран в Испания (-1,6 години 
в сравнение с 2019 г.) и България (-1,5), следвани 
от Литва, Полша и Румъния (всички -1,4) [8].

Предизвикателството, да направим света 
по-благоприятен за възрастта, е съществена и 

неотложна част от нашата променяща се демо-
графия(11).

Борбата с неинфекциозните заболявания 
чрез превенция, откриване и лечение на болести 
са важни за осигуряване на здравословно остаря-
ване. Хората са изправени пред предизвикател-
ство да направят промени в начина на живот, за да 
намалят рисковото поведение като тютюнопушене 
и употреба на алкохол. Увеличаването на здраво-
словната продължителност на живота не само ще 
подобри качеството на живот, но ще даде възмож-
ност на хората да работят по-дълго и да намалят 
дългосрочните разходи, свързани с болест.(10)

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да се проучи връзката 
между начина на живот и здравния статус на въз-
растните хора в България.

В проучването се търси  зависимост между 
физическото здраве и функционалните способ-
ности (локомоторен капацитет, дейности от еже-
дневния живот, възможност за мобилност, способ-
ност за изграждане и поддържане на взаимоотно-
шения, жизненост, психологически капацитет), и 
качеството на живот (благосъстояние и социално 
включване) на анкетираните [4].

Остаряването в добро здраве и активният 
живот на възрастните хора са насочени към на-
сърчаване на здравословен начин на живот по 
време на целия им живот и включват моделите на 
консумация и хранене, както и нивата на физи-
ческата и социалната активност. Това спомага за 
намаляване на риска от затлъстяване, диабет и 
други незаразни болести, които се увеличават [3].

Важно е не само удължаване продължител-
ността на живота, но дълъг живот в добро здраве 
и добро качество. Оценяването на здравното със-
тояние на населението като качество на живот се 
възприема и за основно положение в съвремен-
ната философия и стратегия на СЗО [4].

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРО-
УЧВАНЕТО

Обект на настоящото проучване са:  200 
лица на възраст над 60 години от София град и 
София област, от тях мъже - 64 и жени - 136.

Предмет на разработката е изследване за-
висимостта между здравословното стареене и ка-
чеството на живот на възрастните хора в България.

Проведено е анкетно проучване чрез раз-
работена Анкетна карта, съдържаща 11 въпроси, 
като първата част от въпросите дават представа 
за здравословното физическо и психическо със-
тояние, а друга част от въпросите дават инфор-
мация за тяхната независимост и качеството на 
живот. Данните са обработени статистически.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: 
От данните се установява корелация меж-

ду начина на живот и заболяемостта от хронич-
ни незаразни болести, инвалидизацията и функ-
ционалната дееспособност на възрастните хора. 
73.84% от тях страдат от хронично заболяване, 
като за хората на възраст над 80 г. този процент 
се увеличава до 83%. Налице е корелация между 
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наличие на хронично заболяване и самооценката 
за здраве и качеството на живот.

Повече от половината от анкетираните 
(69.23%) отговарят, че здравето им е „добро” и 
„задоволително”, за разлика  от възрастните хора  
в ЕС-28, които смятат, че здравето им е добро или 
много добро  [7].

С повишаване на възрастта този дял на от-
говори „добро” и „задоволително” пада с 25%, т.е. 
делът на анкетираните, които възприемат собст-
веното си здраве като добро или задоволително, 
спада с възрастта. Повече години на добро здраве 
означават по-добро качество на живот, повече не-
зависимост и възможостта да останат активни [6].

Въпреки отговорите за „добро” и „задоволи-
телно“ физическо здраве, то ограничава обичай-
ните физически активности (като ходене, качване 
по стълби).

Когато възрастните хора имат затруднение 
в придвижването, респективно в мобилността, 
това води до затруднения и нарушени функцио-
нални способности. Нарушената мобилност огра-
ничава достъпа до здравни услуги, социални, кул-
турни и други дейности.

Трудностите срещани при изпълнението на 
ежедневната работа, както вкъщи, така и извън 
дома, заради физическото им здраве, самооце-
нено като „добро” и „задоволително” са „известни 
затруднения“ и „малки затруднения”. Дейностите 
от ежедневния живот са индикатор за качествен 
живот. Затруднените в различна степен дейности 
от ежедневния живот водят до ограничения и за-
висимости.

40% съобщават за „умерена телесна болка” 
през последните 4 седмици, което не корелира с 
„доброто” физическо здраве.

Болката е симптом на нарушено физическо 
здраве и ограничения във функцията.

На въпроса „колко енергия имахте” (признак 
за жизненост) 53.07% отговарят „забележително 
малко”, което означава, че възрастните хора не 
свързват енергията, която имат само с физиче-
ското здраве. Чувството за жизненост и енергия е 
критерий за щастие и благополучие в резултат на 
удовлетвореност от нещата, които могат да имат 
и да постигнат, а не свързано конкретно с някакво 
заболяване.

Ограничението на обичайните социални 
дейности със семейството  или с приятелите в ре-
зултат на физическо здраве или емоционални про-
блеми е „донякъде” при 38.46% от анкетираните.

Нарушенията във физическото здраве во-
дят до ограничени социални контакти и социална 
активност на възрастните хора и изолация.

Възрастните хора, живеещи в изолация, 
често се намират в трудни социални и икономи-
чески ситуации, които се отразяват върху качест-
вото на живота им и физическото и психичното им 
здраве. Изолацията, се отразяват върху способ-
ността на по-възрастните хора да създават и/или 
поддържат социални контакти и по този начин да 
водят активен начин на живот;

Степента на емоционални проблеми като 

тревожност, депресия или раздразнителност анке-
тираните са определили като: „донякъде”- 36.66% 
и „много малко”-  28.33%. Психологическите про-
блеми като тревожност, депресия или раздразни-
телност са характерни за възрастните хора, които 
не виждат перспектива и смисъл от живота.

Лични или емоционални проблеми са пре-
чили на възрастните хора да извършват обичай-
ната си работа, или да извършвате други еже-
дневни дейности: „донякъде”- 30.76% и „много 
малко ”-  30.76%.               

Субективното качество на живот измерва 
усещането за благосъстояние, което човекът из-
питва. Субективното качество на живот включва 
субективни състояния, като моментното емоцио-
нално състояние, чувството за пълноценност и 
цел в живота [1].

ИЗВОДИ
1. Лицата в добро физическо и психическо 

здраве и с добри функционални способности оце-
няват своето благополучие и качество на живот 
по-високо, в сравнение с лицата, страдащи от за-
болявания и увреждания и затруднени дейности 
от ежедневието.

2. Възприемането на здравословен начин 
на живот е една от основните грижи, които човек 
може да окаже на собственото си здраве. 

3. Ако през целия жизнен цикъл на човека се 
прилага подходяща физическа активност, здраво-
словно хранене, липса на тютюнопушенето и упо-
требата на алкохол, този начин на поведение ще 
се отрази благоприятно по време на старостта.

4. Начинът на живот е основен фактор за 
остаряването в добро здраве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Остаряване в добро здраве и поддържане 

на функционалната способност, която позволява 
благополучие в по-напреднала възраст се приема 
като един от най-съществените показатели на ка-
чеството на живота на възрастните хора.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С 
ТЕЖКИ МЕТАЛИ НА ХРАНИТЕ
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Резюме: Тежките метали (живак, олово, кадмий и др.) не са есенциални за органи-
зма, много от тях проявяват токсичност, имат значителен миграционен капацитет и 
тенденция към биоакумулиране и поради това могат да окажат неблагоприятни ефек-
ти въху здравето на човек. При хората основният път на излагане на тежки метали е 
с храната и хранителната експозиция представлява над 75,8% от общия дневен прием 
на метали както за деца, така и за възрастни [15, 21]

Ключови думи: тежки метали в храните, безопасност на храните.
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Въведение: 
Тежките метали са замърсители на околна-

та среда, с природен и антропогенен произход. Те 
са микроминерали, които се намират в околната 
среда под формата на следи (< 100mg/kg) и ос-
новно са метали, с изключение на арсен и селен. 
Металите са токсични замърсители, а олово, кад-
мий и живак „са особено токсични и акумулиращи 
се в живите организми“ [1]. 

Тежките метали са разпространени  в окол-
ната среда и по този начин достигат в храните 
и са част от химичните замърсители в храните. 
Замърсяването на храните с метали е проблем 
от глобално значение. Хранителната експозиция 
е главният  начин на експозиция на метали [15], 
различен е приема им с храните, значение имат и 
хранителните навици на човека.

Изхвърлянето на тежки метали в морската 
екосистема е негативно явление, тъй като това 
може да навреди на разнообразието на морските 

видове и екосистеми поради токсичността, про-
дължителната устойчивост и биоакумулацията на 
тежките метали. Всъщност те са основните замър-
сители във водната среда в резултат на човешка 
дейност - добив на нефт и газ, изхвърлянето на 
промишлени отпадъчни води и други. Това може 
да причини значителни неблагоприятни ефекти 
върху човешкото здраве, особено в тези страни, 
където морските дарове се считат за основен из-
точник на храна [10]. 

Има и различни подходи за оценка на хра-
нителния прием и нивата на метали в храните. В 
ЕС действат строги стандарти за замърсители в 
храните с цел защита на здравето и безопасност-
та на потребителите. Определено е максимално 
регламентирано количества на метали в животин-
ски и растителни  храни, според Раздел 3 на Ре-
гламент (ЕО) № 1881/2006  на Комисията, приет 
през 2006 г., за максимално допустими нива на 
замърсители в храни  [9].
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Цел: 
Настоящото изложение има за цел да пред-

стави проучване на съдържанието на тежки мета-
ли в храни от животински и растителен произход.

Материали и методи: 
Направено е диференцирано търсене по 

ключови думи в следните медицински бази дан-
ни научна информация - PubMed, Google Scholar, 
Science Direct, Web of Knowledge, сайта на WHO 
и EFSA и др.  за периода от началото на месец 
януари до края на месец юни 2021 година, както и 
систематичен анализ на европейското законода-
телство за тежки метали в храни.

Изполван е документален метод за проуч-
ване на замърсяването на храните с тежки ме-
тали. Извършен е обзор и анализ на научната 
литература по проблемите на безопасността на 
храните и химичните замърсители в храните, а 
също така и обобщение на най-новите проучва-
ния в тази област.

Резултати: 
Оловото е чест замърсител на околната 

среда. Той се счита за най-широко разпростране-
ния тежък метал. Основният му таргетен орган е 
централната нервна система. Много уязвими към 
този метал са децата, при които абсорбциата на 
метали е по-висока и които, поради по-високите 
си енергийни потребности, на практика консуми-
рат по-голям обем храна „спрямо телесното тегло, 
отколкото възрастните“. [20]. При хранителна екс-
позиция на олово не може да бъде изключена не-
вротоксичност в пренаталния период и в периода 
на ранното детство.  [12]. Оловото се натрупва в 
кости, черен дроб, бъбреци, инхибира системите 
за детоксикация и активира липидната перокси-
дация. Оловото има склонност към SH-групите на 
сяра-съдържащите аминокиселини и ензими и по-
ради това при попадане в организма токсичното му 
действие е свързано с увреждане на ензимни сис-
теми [4]. Оловото е „кумулативен токсикант, който 
засяга … нервната, кръвоносната, стомашно-чрев-
ната, сърдечно-съдовата и бъбречната системи“, 
присъства естествено в околната среда поради 
широкото му приложение в съвремието [24].

Международната агенция за изследване на 
рака (IARC) класифицира оловото и оловните съ-
единения като възможни карциногени за хората 
(група 2А).  

През 2010 г., Европейският орган по безо-
пасност на храните (ЕОБХ) оцени здравните ри-
скове от излагане на олово на хората и определи 
като критични за здравето следните неблагопри-
ятни ефекти [2, 24]:

• невротоксичност при малки деца; 
• сърдечно-съдови разстройства и нефро-

токсичност при възрастните. 
За всеки критичен здравен ефект е устано-

вена референтна доза за прием на олово, наре-
чена BMDL (долна граница с 95% доверителност 
на бенчмарк дозата).

Храната е главният източник на експозиция 

на олово. Зърнените храни, картофите, листните 
зеленчуци, млякото, месото, карантията, консума-
ция на дивеч са алиментарния път на експозиция 
на олово. У нас консумацията на хляб и тестени 
изделия е висока. 

У нас консумацията на хляб и тестени изде-
лия е висока. При децата от всички възрасти кон-
сумираният хляб, е половината от количеството 
на приеманите зърнени храни, а енергия, постъп-
ваща от зърнените храни, е два пъти по-висока в 
сравнение с приема им преди две десетилетия. В 
сравнене със същия период, среднодневната кон-
сумация на зеленчуци е леко повишена при почти 
всички възрастови групи деца, а консумацията на 
картофи за всички възрасти остава константна.  В 
последните 20 години, приема на млечни проду-
кти при децата е леко повишен във възрастовата 
група от 3 до 6 години, въпреки, че все още кон-
сумация на мляко остава ниска. Киселото мляко, 
като наш традиционен и предпочитан продукт, е 
с „тенденцията за ниска консумация“. Данните за 
увеличената консумация през последните години 
на зърнените храни и зеленчуци при децата тряб-
ва да се имат предвид при оценка на експозиция 
на олово с храната [3].

За олово са определени максимално допус-
тими количества в много видове храни [9].            

  Кадмият не се среща свободно в околна-
та среда. Металургията е типичен антропгенен 
замърсител, а в околната среда той може да по-
падне и от „електронни и електрически отпадъци, 
както и пластмаси, съдържащи кадмий“.  Кадмия 
мигрира и се натрупва в почвата и абсорбиран от 
нея този токсичен метал попада в  зърнените кул-
тури, в плодовете и зеленчуците, в кореноплодни-
те, както и в тютюна. 

 Кадмият се натрупва преходно в черния 
дроб и след това преминава в бъбреците предим-
но токсичен за тях - експозицията на кадмий може 
да причини сериозно увреждане на бъбреците. 
Неговото токсично действие се проявява върху 
отделителната система, костната и дихателната 
системи [24]. При прием с храната на кадмий не 
може да бъде изключен нефротоксичен риск осо-
бено при деца  [12]. 

В човешкия организъм кадмият постъпва по 
алиментарен път от зърнените култури и зърне-
ните продукти, зеленчуците, ядките и варивата, 
съдържащите нишесте кореноплодни, картофите, 
месото и месните продукти, риба и морски да-
рове, шоколад и храни със специално диетично 
предназначение, както и гъби, маслодайни семе-
на и карантия. 

За непушачите храните са основният из-
точник на излагане на кадмий, а за пушачите тю-
тюнопушенето може да  способства за експози-
ция като алиментарната.

За кадмий са определени максимални ко-
личества по отношение на широк спектър от хра-
ни [9].

Консумацията на хляб и тестени изделия в 
България е висока. Среднодневната консумация 
на месо и месни продукти при децата у нас е уве-
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личена. Консумацията на месо при момчетата на 
възраст 14-18 г. е два пъти и половина по-висока 
от препоръчаната. Консумират се в приемливи ко-
личества пресни плодове и зеленчуци [3].

Живакът също е токсичен за човек и основ-
ните му форми – метилживак и неорганичен жи-
вак (органичната форма на живака е по-токсична 
от неорганичната ) са с „различни токсични ефек-
ти, включително върху нервната, храносмилател-
ната и имунната система, както и върху белите 
дробове, бъбреците, кожата и очите“ [24]. Метил-
живакът е най-често срещаната форма в храни-
телната верига. Живакът предизвика нефроло-
гични увреждания, критичен орган са бъбреците. 
Анропогенни източници на живак са основно про-
мишлеността, селското стопанство. Разпростра-
нението му в околната среда се извършва чрез 
атмосферна циркулация на елемента живак във 
вид на пари от сушата към океаните и чрез мети-
лиране на неорганичния живак от антропогенните 
източници в седимента на различните водни из-
точници. „Попадайки в околната среда, елемен-
тарният живак по естествен начин се трансфор-
мира в метилживак, който се натрупва в рибите 
и черупчестите организми“ [24/] и така попада в 
храната. При постъпване в организма по орален 
път неорганичният живак се резорбира в около 7 
% , а органичният - до 95 %.  

Рибите и морските дарове са преобладава-
щия фактор за хранителната експозиция с живак. 
За живак са определени максимални количества 
в риба и морски дарове. [9].

Консумацията на риба в Българияе е на-
растнала, в  последните години, но тя е под нива-
та препоръчителния прием [3].

           Трябва да се отбележи, че:        
□ Металите се натрупват в плътта на риби-

те, в меките тъкани на мекотелите, морските во-
дорасли също могат да съдържат тежки метали 
като кадмий, живак и олово и при редовната кон-
сумация на риби и морски дарове, вероятността 
от натрупване в организма с течение на времето 
е съществена.

□ Рибите обикновено показват висок капа-
цитет за биоакумулиране на тежки метали. Оло-
вото е най-биоакумулираният метал от мидите и 
рибите, заедно с кадмият. Концентрацията олово 
в мидите не рядко надминва стандартните нива 
[ 11]. Най-ниските концентрации на почти всички 
метали се наблюдават в мускулите, докато в хри-
лете, черния дроб и бъбреците се установяват 
по - високи концентрации.  Тази тенденция се за-
пазва дори когато тежките метали са в безопасни 
граници за прием от човека [5, 6]. 

□ Установената последователност на нат-
рупване на метали в различните тъкани на риби-
те е в реда: черен дроб> хриле> полова жлеза> 
мускул.                                                                                 

□ Според учени минните отпадъчни води са 
основният източник на метали в околната водна 
среда и при анализиране натрупването на някои 
метали, в това число и олово (Pb) в кожа, муску-
ли, хриле, черен дроб, бъбреци, рибна паст, сър-

це, стомах и черва на риби, събирани от места, в 
близост до мини, оловото е показло повече нат-
рупване в черния дроб, хрилете, бъбреците, сто-
маха и червата в сравнение с другите тъкани [14]. 

□ В уловени скариди също е установено би-
оакумулиране на олово и арсен както и канцеро-
генен риск, оценен чрез EDI [10]. 

□ При извършена оценка на канцерогенния 
риск, свързан с експозиция на 11 метали в 520 
проби храни е установено, че децата приемат по-
вече метали в сравнение с възрастните,  в този 
ред: Mn> Zn> Cu> Sr> Cr> Ni> As> Cd> Pb> Co> Sb 
и според проучването оризът, брашното, рибата и 
морските дарове са основните източници на при-
ем на метали за тях [21]

□ При изследване процесите на натрупване 
на метали при говеда се установява, че кадмият е 
най-важният метал за индуциране на металотио-
неин в бъбреците. Металотионеин е протеин със 
способност да свързва тежки метали. Установено 
е също, че  Cd и Pb са значително по-високи в 
тъканите на говедата от замърсени с тези метали 
райони [18].

□ Научно е доказано, че кадмия стимулера 
синтезата на протеина металотиоин. Индукция-
та на металотиоин от ракообразни е биомаркер 
за замърсяване на водната среда с кадмий [16]. 
При проучване на нивата на кадмий в различните 
части от тялата на кафяв рак е доказано, че екс-
позицията на  кадмий при консумацията, зависи 
главно от това какви са хранителните предпочи-
тания. Ястия, приготвени изключително само от 
вътрешно месо на рак (без това от щипките му), 
могат да представлява риск за здравето при кон-
сумацията им [22].

□  При изследване на замърсяването с ме-
тали в утайката на устия, където виреят стриди, 
използвана за храна е констатирано, че умере-
но до силно замърсена с кадмий и олово утайка 
може да окаже екологичен стрес „върху изложе-
ната на нея флора и фауна“. [19]. 

□  Живакът има положителна корелация с 
размера на тялото при повечето видове риби и 
корелира положително с арсен и селен а отрица-
телно с алуминий, кобалт, мед, манган и цинк [7 ].

□ За изкуствено отглежданите риби фура-
жът би могъл да бъде източник на експозиция 
на тежки метали, докато за свободно плуващите 
риби източниците на замърсяване на околната 
среда са от природен и антропогенен характер 
и дори металите да са под максимално допусти-
мите количества,  те намаляват с увеличаване на 
големината на рибите  [25].

□ При проучване на концентрацията на ме-
тали в, дивеч, риба, ракообразни  е наблюдавана 
отрицателна корелация между концентрацията на 
живак и бионаличността на живак[13].  

□  Някои метали  като никел и хром, за които 
няма определени максимални нива в храни, могат 
да причинят алергичен дерматит при чувствител-
ни индивиди, като например към никел [8].

□ При анализ на консервирани храни ( кон-
серви риба) са установени нива на кадмий и се-
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лен по-високи от препоръчаните от Агенцията за 
опазване на околната среда на САЩ (USEPA), 
Световната здравна организация (СЗО), Органи-
зацията за храните и земеделието (FAO) [17].

   Изводи:
Хроничната експозиция на тежки метали по 

алиментарен път може да причини неблагоприят-
ни последици за здравето. 

Не е възможно да се елиминира изцяло на-
личието на тежки метали в околната среда - и на 
естествено присъстващите, и на привнесените.

Мониторинга на метали в продукти от рас-
тителен и животински произход, е съществена 
част от дейностите свързани с осигуряване на 
безопасни храни.        

Извършването на анализ на риска свързан 
с приема на метали с храните е метод който би 
предложил рационален начин да се систематизи-
рат рисковете и евентуалните последици, които 
металите ще  нанесат, за да се предприемат съот-
ветните действия и мерки за намаляване нивото 
на хранителната експозиция на тежки метали, за 
постигане на безопасни нива, както и препоръки 
за намаляване приема на метали с храните.

Библиография: 
1. Европейско ръководство за добри хигиенни прак-

тики при изкупуване, съхранение, търговия и транс-
портиране на зърнени култури,маслодайни семена, 
протеинови култури,други растителни продукти и 
продукти,получени от тях, Coceral/Cogeca/Unistock 
Актуализирана версия 2.2 — юли 2015 г., http://www.
coceral.com/data/1490109660SANTE-2016-11958-2-0-
BG-TRA-0.pdfО, 90

2. Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), 
Научно становище, Научно становище относно оло-
вото в храните, Панел на ЕОБХ относно замърси-
телите в хранителната верига, Списание на ЕОБХ , 
2010;8(4):1570

3. Национално проучване на факторите на риска за 
здравето сред населението в Р България – 2014 г., 
II част, Хранене, Българско списание за обществено 
здраве том 8, кн. 4, 93.

4. Петкова, Е. – Георгиева, дисертационен труд  Оценка 
на риска при употреба на хранителни добавки, съдър-
жащи необявени съставки“ 2018, 37, https://muplovdiv.
bg/wpcontent/uploads/2018/08/FINALavtoreferat_
ElinaGueorguieva13.09.pdf.

5. Abdel-Khalek AA., Risk assessment, bioaccumulation 
of metals and histopathological alterations in Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus) facing degraded aquatic 
conditions, Bulletin of Environmental Contamination & 
Toxicology. 94(1):77-83, 2015 Jan.

6. Adel M; Copat C; Saeidi Asl MR; Conti GO; Babazadeh 
M; Ferrante M, Bioaccumulation of trace metals in banded 
Persian bamboo shark (Chiloscyllium arabicum) from 
the Persian Gulf: A food safety issue, Food & Chemical 
Toxicology. 113:198-203, 2018 Mar.

7. Burger J; Gochfeld M; Batang Z; Alikunhi N; Al-Jahdali 
R; Al-Jebreen D; Aziz MA; Al-Suwailem A., Interspecifi c 
and locational differences in metal levels in edible fi sh 
tissue from Saudi Arabia, Environmental Monitoring & 
Assessment. 186(10):6721-46, 2014 Oct.

8. Chiesa LM; Ceriani F; Caligara M; Di Candia D; Malandra 
R; Panseri S; Arioli F., Mussels and clams from the italian 
fi sh market. is there a human exposition risk to metals 

and arsenic, Chemosphere. 194:644-649, 2018 Mar.
9. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 

December 2006 setting maximum levels for certain 
contaminants in foodstuffs, OJ L 364, 20.12.2006, p. 5–24

10. Fakhri Y; Mohseni-Bandpei A; Oliveri Conti G; Ferrante 
M; Cristaldi A; Jeihooni AK; Karimi Dehkordi M; Alinejad 
A; Rasoulzadeh H; Mohseni SM; Sarkhosh M; Keramati 
H; Moradi B; Amanidaz N; Baninameh Z.  Systematic 
review and health risk assessment of arsenic and lead 
in the fi shed shrimps from the Persian gulf,  Food & 
Chemical Toxicology. 113:278-286, 2018 Mar.

11.  Figueira E; Lima A; Branco D; Quintino V; Rodrigues 
AM; Freitas R., Health concerns of consuming cockles 
(Cerastoderma edule L.) from a low contaminated coastal 
system, Environment International. 37(5):965-72, 2011 
Jul.

12. Hartwig A; Jahnke G, Metals and their compounds 
as contaminants in food : Arsenic, cadmium, 
lead and aluminum,  Bundesgesundheitsblatt, 
Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz. 60(7):715-
721, 2017 Jul

13. Laird BD; Chan HM., Bioaccessibility of metals in fi sh, 
shellfi sh, wild game, and seaweed harvested in British 
Columbia, Canada, Food & Chemical Toxicology. 58:381-
7, 2013 Aug.

14. Liu F; Ni HG; Chen F; Luo ZX; Shen H; Liu L; Wu P., 
Metal accumulation in the tissues of grass carps 
(Ctenopharyngodon idellus) from fresh water around 
a copper mine in Southeast China, Environmental 
Monitoring & Assessment. 184(7):4289-99, 2012 Jul.

15. Lopez-Alonso M; Rey-Crespo F; Herrero-Latorre C; 
Miranda M., Identifying sources of metal exposure in 
organic and conventional dairy farming, Chemosphere. 
185:1048-1055, 2017 Oct.

16. Pedersen KL; Bach LT; Bjerregaard P., Amount and metal 
composition of midgut gland metallothionein in shore 
crabs (Carcinus maenas) after exposure to cadmium in 
the food, Aquatic Toxicology. 150:182-8, 2014 May.

17. Rahmani J; Fakhri Y; Shahsavani A; Bahmani Z; Urbina 
MA; Chirumbolo S; Keramati H; Moradi B; Bay A; 
Bjorklund G., A systematic review and meta-analysis 
of metal concentrations in canned tuna fi sh in Iran 
and human health risk assessment, Food & Chemical 
Toxicology. 118:753-765, 2018 Aug.

18. Roggeman S; de Boeck G; De Cock H; Blust R; Bervoets 
L., Accumulation and detoxifi cation of metals and arsenic 
in tissues of cattle (Bos taurus), and the risks for human 
consumption, Science of the Total Environment. 466-
467:175-84, 2014 Jan 01

19. Satapathy S; Panda CR; Jena BS., Risk-based prediction 
of metal toxicity in sediment and impact on human health 
due to consumption of seafood (Saccostrea cucullata) 
found in two highly industrialised coastal estuarine regions 
of Eastern India: a food safety issue, Environmental 
Geochemistry & Health. 41(5):1967-1985, 2019 Oct

20. Suomi Johanna, Pirkko Tuominen, Sari Niinistö, Suvi M. 
Virtanen, and Kirsti Savela, Dietary heavy metal exposure 
of Finnish 1-year-olds, AIMS Agriculture and Food, 4(3): 
778–793,DOI: 10.3934/agrfood.2019.3.778,Published: 
29 August 2019

21. Wang R; Zhong B; Pi L; Xie F; Chen M; Ding S; Su S; 
Li Z; Gan Z., Concentrations and Exposure Evaluation 
of Metals in Diverse Food Items from Chengdu, China, 
Archives of Environmental Contamination & Toxicology. 
74(1):131-139, 2018 Jan

22. Wiech M; Frantzen S; Duinker A; Rasinger JD; Maage 
A., Cadmium in brown crab Cancer pagurus. Effects of 
location, season, cooking and multiple physiological 
factors and consequences for food safety, Science of the 
Total Environment. 703:134922, 2020 Feb 10

23. www.efsa.europa.eu/en
24. www.who.int/
25. Zvab Rozic P; Dolenec T; Bazdaric B; Karamarko V; 

Kniewald G; Dolenec M., Element levels in cultured and 
wild sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea 
bream (Sparus aurata) from the Adriatic Sea and potential 
risk assessment, Environmental Geochemistry & Health. 
36(1):19-39, 2014 Feb.



23

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА
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Резюме: Проучен е хранителният прием на желязо и честотата на анемията 
при млади хора на възраст 19-29 г. от Плевенска област. Установен е нисък прием на 
общо и хемово желязо при жените и честота на анемия – 21.3% с преобладаване на ле-
ките форми. Приемът на желязо и нивото на хемоглобина като индикатор за анемия 
при мъжете са в референтни стойности. Установена е сигнификантна връзка между 
неадекватния хранителен прием на желязо и честотата на анемия при младите жени. 
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Summary: The dietary intake of iron and the frequency of anemia in young people aged 19-29 years 
from Pleven region were studied. Low dietary intake of total and heme iron in women and incidence of anemia 
- 21.3 % with a predominance of mild forms were measured. Dietary iron intake and hemoglobin levels as an 
indicator of anemia in men were in the reference values. A signifi cant association has been found between 
inadequate dietary iron intake and the incidence of anemia in young women.
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Въведение
При младите хора на възраст 19-29 г. се ус-

тановява широко разпространение на основните 
рискови фактори за здравето - злоупотреба с ал-
кохол, тютюнопушене, нездравословно хранене и 
ниска физическа активност [8]. Проучвания на хра-
ненето при тази популация в Европа и САЩ показ-
ват нездравословен хранителен модел и неадеква-
тен прием на минерални вещества като желязо, 
калций, цинк и на витамини от група В – В1, В2, В6, 
фолати, а също и на вит. D. Особено неблагопри-
ятен, със сериозни рискове за репродуктивното и 
когнитивното здраве, е неадекватният хранителен 
прием на желязо при млади хора [2,5,6].

Жените в детеродна възраст са идентифи-
цирани като високо рискова популационна група, 
поради по-висока честота на анемия. Стойности 
на хемоглобина под 120 g/L при лица от женски 
пол над 15 г. се приемат като хематологичен ин-
дикатор за анемия, съгласно критериите на WHO, 

2011 [9]. Най-честите причини за анемия се свърз-
ват с хранителни дефицити на микроелементи, 
свързани с хемопоезата - желязо, кобалт, мед и 
др. и на витамините - фолиева киселина, В12 и 
вит. А. Етиологията на анемията е сложна и ком-
плексна, но по данни на Световната здравна ор-
ганизация, при 50% от младите жени най-често се 
дължи на железен дефицит [10]. Националните 
проучвания на хранененето показват, че българ-
ските жени до 60-годишна възраст са високори-
скова група за дефицитен прием на желязо, като 
половината (50.4%) от жените на възраст от 19-29 
години и 44.3% от жените на възраст  30-59 го-
дини са с прием на желязо под средните дневни 
потребности [2]. 

Цел:
Да се проучи хранителният прием на желя-

зо и честотата на анемия при млади хора от въз-
растова група 19-29 години. 
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Методи:
През летните месеци на 2014-2015 г. е 

проведено епидемиологично срезово проучване 
при млади хора oт  гр. Плевен и област Плевен 
oт възрастова група 19-29 г. (n=83; жени 72.3%). 
Приемът на желязо е проучван чрез активно ин-
тервю с тридневен 24-Hour Dietary Recall метод и 
специален софтуер за оценка на хранителен при-
ем. Estimated Average Requirement (EAR) метод 
е приложен за определяне на адекватността на 
хранителния прием на желязо при изследваните 
групи. С хематологичен анализатор MICROS 60 

рентните стойности (Hg- 145.7 ±9.7 g/L). Не се ус-
тановяват случаи на анемия. 

Среднодневният прием на хемово желязо 
при жените е сигнификантно по-нисък, в срав-
нение с приема на хемово желязо при мъжете 
(p=0.002) (Фигура 1). 

Неадекватният прием на желязо при жени-
те се асоциира значимо с относителния дял на 
анемията при жените (p=0.004).

Основните източници на желязо в хранене-
то на изследванитe млади хора са зърнените хра-
ни - 36.6%, на второ място са месото и месните 
произведения – 15.8%, на трето място са зеленчу-
ците – 13.6%, следвани от бобовите храни - 8.2% 
и плодовете - 7.5% (Фигура 2).

36,6%

13,6%

7,5%

3,1%

15,8%
1,1%

4,2%
8,2%

1,1%
3,4% 5,4%

Фиг. № 2 Хранителни източници на же-
лязо

Среднодневният прием на желязо от месо 
и месни продукти, които са вносители на хемово 
желязо, при групата на мъжете е сигнификант-
но по-висок, спрямо този при групата на жените 
(p=0.03).

(ABX, France) e измерена концентрацията на хе-
моглобина, която е използванa като хематологи-
чен индикатор за идентифициране на анемия по 
критериите на WHO, 2011 (Hg <120 g/L) [9]. Проуч-
ването е одобрено от КЕНИД на МУ-Плевен.

Резултати:
Среднодневният прием на общо желязо при 

жените е под референтната стойност, съгласно 
физиологичните норми за хранене на българското 
население [4] и заема 55.2% от референтната стой-
ности за хранителен прием (РСХП) (Таблица 1).

ПОКАЗАТЕЛИ
 ЖЕНИ МЪЖЕ

Средна 
стойност SD Медиана Средна 

стойност SD Медиана

Общо желязо (мг/ден) 9,93 3,13 9,76 12,2 4,5 10,7

Хемово желязо (мг/ден ) 2,48 2,78 2,20 3,71 2,85 3,19

Хемоглобин (g/L) 124.9 9.78 124 145.7 9.65 145

Таблица №1      Разпределение на резултатите по пол

Почти всички млади жени (98.6%) прием-
ат желязо под РСХП, което ги поставя в много 
висок риск за развитие на хранителен дефицит. 
Средната стойност на хемовото желязо заема ¼ 
от общия прием. Относителният дял на жените с 
неадекватен прием на желязо е 23.5%, а  уста-
новената честотата на анемия при съшата група 
е 21.2% (Нg под 120 g/L). Преобладават леките 
форми на анемия - (Нg - 110-119 g/L), чийто отно-
сителен дял е 16.7%. Делът на умерените форми 
на анемия – (Hg - 80-119 g/L) при изследваната 
група е незначителен – под 5 %. 

Среднодневният прием на общо желязо при 
мъжете е над референтната стойност за храни-
телен прием - 152.5% от РСХП. Относителният 
дял на мъжете, които приемат желязо под рефе-
рентната стойност е 9.6%. Средната стойност на 
хемовото желязо заема 30.4% от общия прием. 
Не се установява неадекватен хранителен прием 
на желязо при мъжете. Измерените стойности на 
хемоглобина при мъжете са в границите на рефе-

Фиг. № 1 Среднодневен прием на общо 
и хемово желязо - % от РСХП
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Анемията е сериозно подценена като ме-
дицински проблем от младите жени. Около 2/3 
от тях не знаят, че имат анемия, над 80 % имат 
висока самооценка за своето здраве и настоящ 
здравен статус, едва 46.5% считат за необходимо 
активно да посещават своя личен лекар за про-
филактични медицински прегледи.

Обсъждане: 
Намаляването на честотата на анемията 

при жените в детеродна възраст с 50% е една 
от глобалните цели на WHO до 2025 г., тъй като 
редица проучвания показват неблагоприятния 
ефект на железния дефицит върху вътреутробно-
то развитие на плода и здравето на бременната 
жена [11]. Резултатите от нашето проучване по-
казват честота на анемия при 1/5 от изследва-
ните млади български жени. В допълнение на 
това, установената честота на анемия от 21.3 % 
се асоциира сигнификантно с установения отно-
сителен дял от 24 % на хранителен дефицит на 
желязо в съшата група. Делът на животинските 
храни – източници на желязо и на храните - из-
точници на хемово желязо е сигнификатно по-ма-
лък при жените, в сравнение с мъжете. През тази 
възраст девойките много по-често се ориентират 
към алтернативни хранителни модели, които са 
свързани с хранителни дисбаланси на макро и 
микронутриенти. В тази група също се установява 
по-висока честота на поднормено телесно тегло 
[1,3], което повлиява неблагоприятно общия им 
железен статус. Менструалните кръвозагуби при 
девойките и младите жени са друга съществена 
причина за значително увеличаване на потребно-
стите на организма от желязо, които трудно могат 
да бъдат възстановени при нездравословен мо-
дел на хранене. 

При младите мъже в проучването не се ус-
тановява неадекватен прием на общо желязо и 
измерени нива на хемоглобина под референтните 
стойности, както и случаи на анемия. Независи-
мо от това около 10 % от тях имат среднодневен 
хранителен прием на желязо под референтната 
стойност, който може да се свърже и с нездраво-
словни хранителни навици като консумация на 
високо енергийни храни с ниска хранителна плът-
ност, предлагани в заведенията и ресторантите за 
бързо хранене [7].

Заключение: 
Неадекватният прием на желязо, включи-

телно и на хемово желязо, установен при младите 
жени в детеродна възраст в настоящето проучва-
не, създава значителен риск от развитие на же-
лязо-дефицитна анемия и ги идентифицира като 
високорискова популационна група. Ето защо, 
иновативни образователни кампании за промоци-
ята на здравословното хранене при младите хора 
е важна задача в сферата на общественото здра-
веопазване. Това би спомогнало да се увеличи 
приноса на естествените източници на желязо и 
по-добрата му усвояемост от храната като част от 
стратегиите за преодоляването на железния де-
фицит и неговите последствия за здравето. 
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Резюме: Независимо от големите постижения в подобряване качеството на жи-
вота и на общественото здраве в клиничната практика инфекциозната диария е една 
от най-често срещаните патологии. Най често острата водниста диария се асоциира 
с вирусна чревна инфекция, което е причина за висока заболяемост и смъртност глав-
но при деца и възрастни. Целта на обзора е припомняне на възможните вирусни етио-
логични агенти за появата ѝ, както и  хвърлянето на светлина върху многообразната 
роля на пробиотиците за човешкия организъм и положителния ефект от техния прием 
при инфекциозната диария .
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Summary: Despite the greatest achievements in the quality of life and public health in the clinical 
practice infectious diarrhea is one of the most common pathologies. Most often, acute watery diarrhea is as-
sociated with viral intestinal infection, which is the cause of high morbidity and mortality mainly in children and 
adults. The overall review is a reminder of the possible viral etiological agents and throwing a light, as well as 
the impact on the diverse role of probiotics and the positive effect of them in the infectious diary.
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В клиничната практика инфекциозната ди-
ария е една от най-често срещаните патологии. 
Диарията представлява наличие на 3 или повече 
изхождания за 24 часа (количество на изпражне-
нията >200 g/24 h) на фекални маси с променена 
консистенция, цвят, мирис, с или без примеси на 
слуз и/или кръв [1,3,4].

Възможни етиологични агенти могат да бъ-
дат  бактерии, рикетсии, гъбички и чревни пара-
зити [6,10,13]. В около 75% от случаите острата 
водниста диария се асоциира с вирусна чревна 
инфекция [6,13]. 

Според патогенетичните механизми се раз-
личават [6,11,12]:

- Секреторна диария – свързана с токсиген-
но увреждане на ентероцитите, с повишена 

активна секреция на вода и електролити в 
чревния лумен.

- Осмотична диария – резултат от повишен 
осмоларитет в чревния лумен.

- Възпалителна (инвазивна) диария – обу-
славя се от инвазия на причинителите в 
чревния епител и ентероцитите, където те се 
размножават и предизвикват възпалителен 
процес.

- Функционална диария – свързана с пови-
шен чревен мотилитет.

Патогенезата на диарийния синдром често 
е комплексна.

Водещи диарийни вирусни патогени 
В световен мащаб норовирусите (NoV) се 
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посочват като най-чести причинители на епиде-
мични взривове от остри небактериални гастро-
ентерити (ОГЕ) във всички възрастови групи [5,9].

Норовирусите се отличават с изключител-
на генетична хетерогенност. Класифицирани са 
в 5 геногрупи (GI–GV). Притежават висока устой-
чивост и много ниска инфектираща доза (от 10 
до 100 вирусни частици са достатъчни, за да се 
предизвика заболяване). NoV са повсеместно 
разпространени и обуславят развитието на голям 
брой епидемични взривове с експлозивен харак-
тер. Най-често причиняват хранителни и водни 
епидемии. Посочват се и като етиологични агенти 
на нозокомиално придобити диарии. Характерна 
за тях е вторичната вълна на заразяване с раз-
витие на експлозивна епидемия с голям брой за-
болели за кратък период от време (24–48 часа), 
поради което са трудни за контрол и дават зна-
чително отражение върху общественото здраве-
опазване.

Източник на инфекция могат да бъдат ли-
цата с клинично проявено или асимптоматично 
заболяване. Важно епидемиологично значение 
има възможността за продължително вирусно из-
лъчване след клинично оздравяване. NoV са сил-
но контагиозни поради високата им екскреция с 
фецеса и повърнатите материи. Основен механи-
зъм на заразяване е фекално-оралният, посред-
ством консумация на контаминирани хранителни 
продукти, вода и повърхности и пряко предаване 
от човек на човек. Най-чести източници на инфек-
ция са продуктите, неподлежащи на термична 
обработка – салати, дресинги, пресни и замразе-
ни плодове, листни зеленчуци и морска храна. В 
глобален мащаб епидемиологичните проучвания 
сочат, че NoV причиняват 75–93% от небактери-
алните и около 50% от всички взривове на ОГЕ 
по света.

Инкубационният период на норовирусните 
гастроентерити е къс – средно 24 часа. Водещи-
те клинични признаци са повръщане, водниста 
диария и коремни болки, като при децата преоб-
ладава повръщането, а при възрастните – диа-
рията. Като второстепенни симптоми могат да се 
наблюдават фебрилитет, миалгии и главоболие. 
Заболяването е част от етиологичния спектър на 
„диарията на пътуващите“.

Другите ентерални вируси най-често са от-
говорни за епидемичните взривове през летния 
сезон. Те индуцират осмотична или секреторна 
диария, в резултат на което се увеличава излъч-
ването на вода и електролити от тялото, а в съ-
щото време се влошава резорбтивната функция 
на чревните микровили и силно се ограничава 
способността за естествена компенсация на за-
губите.

Ротавирусите (РВ) са отговорни за 33% от 
хоспитализациите и за 20 % от смъртните случаи 
в резултат на ОГЕ. За РВ е характерно повсе-
местното им и целогодишно разпространение с 
есенно-зимен сезонен пик [6,8].

Чревните аденовируси (AdV гр. F) типове 
40 и 41 причиняват ОГЕ, като атакуват основно 

подрастващите. Разпространяват се спорадично 
и се откриват в 2–20% във фекалните проби на 
деца с диариен синдром.

Човешките астровируси (HAstV) предиз-
викват ограничени взривове от чревни инфекции 
в детска възраст. Няколко проучвания подчерта-
ват честите коинфекции на HAstV с ротавирус и 
калицивирус.

Двата типа човешки пареховируси (HPeV) 
могат да причиняват остри гастроинтестинални 
заболявания, особено HPeV1. Все повече данни 
подкрепят тезата, че HPeV са важен патоген в не-
онаталния период [7,12,13].

Диагностициране
Диагностичният алгоритъм при вирусните 

чревни инфекции включва снемането на анам-
нестични данни (начало и характер на диарията), 
епидемиологична анамнеза, обективно изследва-
не (оценка степента на дехидратация, коремен 
статус) и назначаване на лабораторни изслед-
вания (рутинни – ПКК и урина; по преценка – йо-
нограма, урея и креатинин). За поставянето на 
етиологична диагноза се изпраща фекална проба 
за микробиологично, вирусологично или парази-
тологично изследване. Понастоящем RT-PCR се 
приема за „златен стандарт“.

Терапевтично поведение
1. При вирусните гастроентерити антибиоти-

ците не са ефикасни и не следва да се из-
ползват. Антиеметици и антиперисталтични 
средстване не се препоръчват при бебета и 
малки деца;

2. Препоръчва се прием на повече течности и 
соли, за да се предотврати дехидратация. 
При наличие на тежка дехидратация се про-
вежда интравенозна рехидратация в болнич-
но заведение с цел бързо възстановяване 
обема на кръвта и корекция на хиповолемич-
ния шок ;

3. Пълноценно и балансирано хранене, с което 
се цели възстановяване на храносмилател-
ните функции на червата;

4. Прием на пробиотик, за да се ускори възста-
новяването на чревния микробен баланс и 
респективно на нормалната храносмилател-
на функция и абсорбцията на хранителни ве-
щества в тялото.

Според СЗО пробиотиците са живи микро-
организми, които приети в адекватно количество, 
оказват благоприятно въздействие върху здраво-
словното състояние на приемащия ги. Наруше-
нията на чревната микрофлора оказват важна 
роля в патофизиологията на редица заболявания 
на стомашно-чревния тракт, а данните от редица 
проучвания доказват и значението им при голяма 
част от автоимунните, алергичните, включително 
някои злокачествени заболявания. При избора 
на пробиотик лекуващият лекар трябва да вземе 
предвид способността на този продукт да моду-
лира имунната система по здравословен начин, 
както и да скъсява продължителността и/или да 
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намалява риска от поява на определен тип ин-
фекции, т.е. да ограничава риска от изява на ин-
фекциозна диария.  

Доброкачествените микроорганизми бло-
кират размножаването и прикрепянето на болес-
тотворни бактерии към повърхността на червата. 
Освен това, чревната микрофлора стимулира 
локалната имунна защита и производството на 
мукус в храносмилателния тракт. Пробиотици-
те имат директен ефект върху епителната ба-
риера, като повишават секрецията на муцин от 
чашковидните клетки, увеличават отделянето 
на антимикробни пептиди, включително и бе-
та-дефензин, намаляват чревната пропускли-
вост за вътрелуменни патогени и токсини. Про-
биотиците влияят на мукозния имунен отговор 
чрез повишаване продукцията на Ig А в lamina 
propria и улесняват секрецията му през мукус-
ната чревна бариера [2]. Приемът на пробиоти-
ци се препоръчва в съчетание с пребиотици – 
хранителни вещества, които осигуряват под-
ходяща среда за разтеж на полез ните бактерии. 
Пробиотиците подпомагат колонизацията на 
червата, както и растежа и функционалната ак-
товност на нормалната чревна флора. Те ремо-
делират чревната флора, упражняват имуномоду-
латорни свойства, стимулират диференциацията 
и пролиферацията на епителните клетки, както и 
оказват благоприятно въздействие върху бариер-
ната функция на чревната лигавица.

Независимо от големите постижения на об-
щественото здраве в областта на хигиената и по-
добряване качеството на водата и храната  през 
последните деситилетия вирусните гастроентери-
ти продължават да са причина за висока заболя-
емост и смъртност главно при деца и възрастни 
[4]. От значение са бързите хигиеннопротивоепи-
демични мерки и своевременното и правилно 
лечение.
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