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Уважаеми колеги и съмишленици,

Вече държим в ръцете си новият, четвърти брой 
на списание „Превантивна медицина”. Както вече бя-
хме обещали в него предлагаме разно образни теми, 
които покриват различни аспекти от дейността на ра-
ботещите в сферата на превантивната медицина.

Това което е по-различно в този брой са две 
неща. Първо, вниманието Ви ще грабне един интере-
сен обзор върху вирусните инфекции, причиняващи 
рак, който осигурява съкратена, но наситена, като в 
компендиум, информация относно последните разби-
рания върху етиологията на част от раковите заболя-
вания. Второ, с този брой стартира запознаването ни 
с живота и постиженията на титаните и основополож-
ниците на медицината – материалът за Джироламо 

Фракасторо попълва една голяма дупка в познанията ни. Ние го познаваме като име и като крайпътен 
камък в развититето на медицината, но колко от нас знаят нещо за него и за творбите му, освен загла-
вията им. Надяваме се, че по този начин ще запълним една празнина.

Този брой е забележителен и по още една причина – за първи път в нашето списание се публи-
кува материал от автор извън пределите на България. Обзорът за причинителите на чревни инфекции 
в различните райони на Русия би представлявал интерес за всички специалисти, особено за епидеми-
олози и микробиолози.

Продължаваме традицията да представяме на нашите читатели материали свързани с медици-
ната на пътуващите.

Пожелаваме Ви приятна и спорна работа и очакваме Вашите материали в редакцията на списа-
нието!

Успех, колеги!
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ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЯВАЩИ РАК

Кълвачев З. 
Лаборатория Молекулярна вирусология - Военномедицинска академия 

РЕЗЮМЕ 
Развитието на рак се свързва с разнообразни причини, което прави превенцията 

и лечението трудни. В същото време, различни вируси се обсъждат като причина за 
около 20-40% от рака сред хората. Онкогенните вируси изменят жизненият цикъл и 
растежа на инфектираната клетка. Те променят клетъчните механизми за контрол и 
карат нормалната клетка да се размножава неограничено, като генерират и генетич-
ни промени, водещи до малигнено израждане. Изучаването на вирусната репликация и 
клетъчната трансформация разкрива механизмите, чрез които вирусите причиняват 
рак. Това, че вирусите са специфична инфекциозна причина за развитието на рак оз-
начава, че той може да бъде предотвратяван и лекуван. Изглежда, че с времето все 
повече вируси ще се свързват с развитието на рак, както и че ще продължат усилията 
за предпазване от него.

Ключови думи: туморни вируси, човешки рак, превенция на рака

Адрес за кореспонденция: 
гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, Лаборатория Молеку-

лярна вирусология, проф. д-р Златко Н. Кълвачев, д.м.н.

VIRAL INFECTIONS CAUSING CANCER

Kalvatchev Z. 

Laboratory of Molecular Virology, Military Medical Academy 

SUMMARY 
The cause of many cancers is related to multiple factors, which makes prevention and treatment diffi cult. 

In the same time, several kinds of viruses cause cancer in humans, accounting for 20-40% of cancer world-
wide. Cancer viruses alter the machinery of the infected cell to promote their own survival and growth. In the 
process, they interfere with normal cellular control mechanisms, leading to abnormal growth, genetic altera-
tions and malignancy. Studies of virus replication and neoplastic cell transformation are revealing mechanisms 
by which these viruses cause human cancer. Because a cancer caused by a virus is related to a specifi c cause 
(i.e., the infection), there is hope that the cancer can be prevented or treated.  Over time it is likely that more 
viruses will be linked with cancer and efforts to prevent time, cancer, the cancers they cause will continue to 
improve.

Key words: tumor viruses, human cancer, cancer prevention

Address for correspondence:Sofi a - 1606, 3“St. Georgi Sofi isky “ blvd, Military Medical Academy, Laboratory for 
Molecular Virology, Prof. Zlatko N. Kalvachev, DSc 

Раковите заболявания съпътстват човека 
от хилядолетия. За това свидетелствуват и данни-
те за намерен тумор (остеосаркома) на долната 

челюст на праисторически човек, живял преди по-
вече от 500 000 години. Въпреки огромния научен 
напредък в различни области на експериментал-
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ната и практическата медицина, отговорът на въ-
проса “Как да победим рака?” е актуален и днес. 

Изясняването на причините за появата и 
развитието на рака, както и въпросите свързани 
с профилактиката и лечението му представля-
ват постоянен актуален проблем. Известно е, 
че нормалната човешка клетка се размножа-
ва под въздействието на строго специфични 
сигнали, контролирани от имунната система на 
организма. Ако по време на този процес даде-
на клетка се увреди необратимо, естествените 
защитни механизми се активират и клетката се 
унищожава (апоптоза). При определени условия 
обаче, клетката се трансформира в ракова и 
започва да руши структурата на органа, от който 
произлиза, да нахлува в околната здрава тъкан и 
да се разпространят на разстояние, формирайки 
метастази.

Причините водещи до малигнена клетъчна 
трансформация са разнообразни - от спонтанна 
промяна при случайни мутации и пренареждане 
на гени, до насочена индукция от различни хи-
мични, физични или биологични агенти, нари-
чани канцерогени. Изучаването им продължава 
през годините, днес по-интензивно от всякога… 
Първоначално се е считало, че туморите са 
“нещо” съвършено различно от човешкия органи-
зъм - друго “същество”, паразитиращо у човека. 
Пръв френския анатом Bichat (1768 г.) изказва ми-
сълта, че туморите се състоят от същите тъкани, 
както и човешкото тяло. Постепенно се оформя 
хипотезата за клетъчния произход на тумори-
те. През 1882 г. Robert Koch представя своята за-
бележителна лекция пред немското дружество по 
физиология, в която развива тезата си за инфек-
циозната етиология на туберкулозата. Вероятно 
това отключва интересът на микробиолозите в 
края на IXX век към възможната инфекциоз-
на причина и при други хронични състояния, 
сред които и рака. Започват да валят „доказа-
телства”, че някои от известните по онова време 
причинители на заразни болести превръщат нор-
малната клетка в ракова. Дори Scheuerlen (1886 
г.) описва “бактерии на рака”, които по-късно се 
оказват сапрофити.

Съществуването на „ракови бактерии” се 
обсъжда повече от 100 г., докато в края на 80-те 
на XX век изследователите Forman, Nomura и др. 
доказват, че сред потенциалните човешки канце-
рогени е и Helicobacter pylori. Продължаващата 
хеликобактериална инфекция увеличава риска от 
развитие на стомашен рак 2 до 3 пъти. Инфекци-
ята с H. pylori е много разпространена – всеки 3-4 
от 10 души в Европа (т.е. 30-40%) са инфектира-
ни. Механизми на това взаимодействие продъл-
жават да се изучават интензивно – към днешна 
дата има около 2 млн. съобщения в Интернет 
по темата. Знае се, че H. pylori е тясно свързан 
с развитието на аденокарциномите и лимфомите 
на стомаха.

Първите съобщение за евентуална връз-
ка между някои паразити и рака на стомаха, 
чернодробния рак и рака на пикочния мехур се 

появяват в периода 1900 – 1905 г. През 1920 г., 
Johannes Fibiger (Дания) докладва за идентифи-
кацията на нематода Spiroptera carcinoma, който 
причинява стомашни тумори и дори описва не-
обходимите за развитието им условия. За тези 
проучвания Fibiger получава Нобелова награда 
за медицина през 1926 г., което пък предизвиква 
разгорещени спорове поради невъзможността 
резултатите му да бъдат повторени/потвърде-
ни от други изследователи. Все пак, през 1994 г. 
Международната Агенция за изучаване на рака 
(International Agency for Research on Cancer, IARC) 
заключава, че са налице достатъчно доказател-
ства за ролята на този и още поне два паразита 
(Schistosoma haematobium и Clonorchis viverrini) 
за развитие на човешкия рак.

През 1892 г. Д. Ивановски в Сант Петербург 
успешно „пренася” мозайчна болест по тютюна 
чрез екстракти, свободни от клетки и така откри-
ва вирусите. Почти веднага Borrel и Bosc изказват 
мисълта, че ракът се причинява от вируси и 
то не без основание: през 1898 г. са публикувани 
данни за пренос на брадавици чрез втриване на 
безклетъчни екстракти от тях на здрава кожа, а 
Ellermann и Bang (1908 г.) докладват за безклетъ-
чен пренос на левкозата по кокошките. Да, обаче 
брадавиците по това време не са били считани 
за тумори, а левкемията при хората не е била 
известна като злокачествено заболяване, пора-
ди което тези публикация привличат много слабо 
внимание... Всичко това се е променя през 1911 
г., когато Peyton Rous демонстрира безклетъчен 
трансфер на солиден тумор (саркома по пилета-
та) който тогава е бил безспорно признат като ма-
лигнена неоплазия. Това е първата повратна точ-
ка за официално признаване на проучванията 
върху инфекциозния произход на рака. 

Важен етап в развитието на вирусната тео-
рия за произхода на рака е появата на съобщения 
за онкогенния потенциал на вирусната нукле-
инова киселина (Di Mayorka, 1959). Така оконча-
телно се установява, че вирусите са способни са-
мостоятелно да трансформират клетката в рако-
ва, а не само, че вземат участие в размножението 
на вече трансформираната от други агенти клет-
ка. Днес са известни 9 вирусни групи с доказан 
онкогенен потенциал. От РНК-овите вируси това 
са ретровирусите (субгрупата на онкорнавируси-
те) и флавивирусите (вирус на хепатит С). Оста-
налите 7 групи са ДНК-ови вируси: херпесвируси, 
хепаднавируси, полиомавируси, папиломавиру-
си, аденовируси, поксвируси и карциновируси.

За вирус-индуцирана онкогенеза се заго-
вори сравнително отскоро. Дълго време се е счита-
ло, че модифицирането на клетъчните протоон-
когени е достатъчно за стимулирането на клетъч-
ната трансформация. През 1971 г. Knudson пред-
лага и друг клас гени (тумор-супресорни гени), 
чието отсъствието или нефункциониране може да 
активира силна онкогенна функция в афектирани-
те клетки. Тази относително проста и разбираема 
концепция не изисква взаимодействие с чужди, 
предимно вирусни нуклеинови киселини.
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Друга теория обаче въвежда участието на 
чужда (инфекциозна) ДНК. Според механизма на 
действие, онкогенните вируси се разпределят в 
3 групи: (а) Трансдуциращи (ген-пренасящи) ви-
руси. По време на репликацията, в генома на ви-
руса се включват един или повече клетъчни гени. 
При това, освен, че в придобития ген настъпват 
точкови мутации и/или делеции, той губи и всич-
ките си интрони. Тези увреждания го превръщат 
в онкоген, а последващата експресия на трансду-
цирания клетъчен ген се извършва в състава на 
вирусния геном и се направлява вече не от клет-
ката, а от вируса. Трансдуциращите вируси имат 
много висока туморогенна ефективност, при това 
с къс латентен период (дни); (б) Cis-активиращи 
вируси. Вирусът се интегрира в съседство с кле-
тъчния прото-онкоген и така или го активира, или 
го променя структурно. Туморите, формирани от 
тези вируси изискват дълъг латентен период за 
проявата си и не са с висока туморогенна ефек-
тивност; (в) Trans-активиращи вируси. Тези ви-
руси функционират чрез стимулиране на клетъч-
ните онкогени с помощта на вирусни протеини, 
които действат като транс-активатори. Латентни-
ят период в този случай е много дълъг (години), 
а тумор-индуциращата им ефективност е много 
ниска (около 1%). 

Ретровируси: онкорнавируси. Първият 
човешки ретровирус от този тип е изоли-
ран от Robert Gallo, 1980 и е наречен човешки 
Т-левкоцитен вирус (HTLV-I). Той е причини-
тел на Т-клетъчната левкемия при възраст-
ни. Две особености в жизнения цикъл на 
ретровирусите позволяват активиране на 
онкогенезата: (а) Интеграцията на вируса в 
клетъчния геном. Това дава възможности за 
“превземане” и модифициране на нормални 
клетъчни гени, както и за продължително-
то присъствие на вирусни онкогени в генома 
на клетката; (б) Онкорнавирусите не разру-
шават заразената клетка. Това позволява 
генетичните промени в нея да се пренасят 
в потомството. Предполага се, че поне три 
типа от type-C вирусни секвенции присъст-
ват сред човешката популация.

Флавивируси: вирус на хепатит С. В 
сравнение с вируса на хепатит В (HBV), хронич-
ната инфекция с вируса на хепатит С (HCV) е по-
често описвана причина за развитие на чернодро-
бен рак. Вирусологични изследвания показват, че 
специфична вирусна РНК се открива в огромен 
брой от случаите на хепатоцелуларен карцином, 
а вирусния белтък NS3 може да трансформира 
нормалните хепатоцити в in vitro условия.  

Вирусът на хепатит C беше идентифициран 
през 1989 г. от Choo и сътр. и веднага се появиха 
съобщения за връзката му с хепатоцелуларния 
карцином.

Херпесни вируси: човешки херпес вирус 
(HHV) тип 2, 4, 6, 7 и 8. Човешките херпесни ви-
руси са групирани в семейство от 8 вируса (HHV 
1-8), някои от които притежават силен онкогенен 
потенциал. Човешкият херпес вирус тип 2 (HSV-2) 

се предава изключително по полов път и причи-
нява гениталния херпес. Неговата връзка с ня-
кои форми на генитален рак се счита за доказа-
на. (HHV-4) е известен като вирус на Epstein-Barr 
(EBV) и е етиологичен фактор на инфекциозната 
мононуклеоза, но се свързва и с генезата на лим-
фома на Burkitt и назофарингеалия карцином. 
EBV се открива и в клетките на Reed-Sternberg – 
характерен белег на лимфомите на Hodgkin. HHV-
6 и HHV-7 се свързват с появата и развитието на 
различни тумори в мозъка, а HHV-8 се обсъжда 
като най-вероятен причинител на саркома на Ka-
posi. Малигнената трансформация, предизвикана 
от херпесните вируси е мултигенна, с участието 
на поне 5 вирусни гена. Подобно на други ДНК-
ови вируси, те блокират действието на тумор-суп-
ресорните клетъчни механизми.

Хепадна вируси: вирус на хепатит В 
(HBV). Епидемиологични проучвания показват, 
че в районите с високо разпространение на ин-
фекции, причинени от HBV, нивото на хепатоце-
луларния рак също е високо. До сега не са иден-
тифицирани специфични онкогени на този вирус 
с капацитет за самостоятелна трансформация на 
чернодробната клетка. В същото време, хронич-
ната инфекция с HBV се оценява като основен 
фактор за развитие на чернодробен рак и това е 
доказано на животински модел.

Анеловируси: ТТ вирус. Вирусът ТТ 
(Transfusion transmitted virus, TTV) е открит през 
1997 г. от японски изследователи и представлява 
едноверижен ДНК-ов вирус, представител на но-
вата вирусна фамилия Anellooviridae. Притежава 
капацитет за доживотна персистенция във висок 
процент от човешката популация. Предполага се 
връзка с развитието на някои форми на чернодро-
бен рак.

Аденовируси. Човешките аденовируси 
съставят голяма фамилия от 51 различни сероти-
па, разделени в 6 групи (A - F). Те притежават спо-
собност да трансформират човешки клетки, като 
това се свързва с активността на поне 2 вирусни 
белтъка (E1A и E1B). Обсъжда се онкогенния по-
тенциал на поне 4 типа аденовируси: тип 7, 12, 18 
и 31. Свързват се развитие на белодробен рак и 
очни тумори.

Папиломавируси: човешки папилом-
ни вируси (HPV). HPV са причинители на обик-
новените кожни и на венерическите брадавици 
(Condylomata acuminata). Някои от вирусните ти-
пове притежават висок онкогенен капацитет и мо-
гат да трансформират епителната клетка в ракова 
(HPV-16, -18 и др.). През последните години бяха 
идентифицирани специфичните вирусни гени (E7 
и E6), с чийто функции е свързана малигнизация-
та на клетката. Експресионните продукти на тези 
гени блокират действието на клетъчните тумор-
супресорни белтъци p53 и RB. Доказано е, че 
HPV е основния етиологичен фактор за развитие 
на различни видоре рак: на маточната шийка, на 
пениса и ануса, а също и рака на устата, гърлото 
и ларингса. Напопследък се увеличават данните 
за етиопатогенетична връзка на този вирус с ня-
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кои форми на кожен не-меланомен рак, първичен 
белодробен рак, рак на пикочния мехур, проста-
тата и др.

Полиомавируси: човешки полиомни ви-
руси (HPyV). Тези вируси също са високо-онко-
генни и могат да трансформират различни типо-
ве клетки. Ролята им при човешките тумори не е 
достатъчно изяснена, въпреки, че при различни 
видове тумори на мозъка редовно се доказва при-
съствието на човешкия полиомен вирус JC (JCV). 
През последните години се натрупаха данни за 
вероятното участие на този вирус в генезата и на 
рака на дебелото черво и рака на простатата. От-
критият наскоро (2008 г.) нов човешки полиомен 
вирус, наречен вирус МС (MCV) се свързва с поя-
вата и развитието на рядко срещаните тумори на 
Merkel (невроендокринни тумори).

Поксвируси: инфекциозен молуск (mol-
luscum contagiosum virus). Малко се знае относно 

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

В заключение може да се каже че днес, 130 
години след първите опити да се свържат инфек-
циите и рака, различни вируси, бактерии и па-
разити се очертават като съществен фактор в 
човешката канцерогенеза. Задълбоченото изу-
чаване на молекулярните механизми на взаимо-
действие между инфекциозните агенти и клетката 
води поне до 3 полезни резултата в борбата сре-
щу рака: (а) усъвършенстване на диагностиката 
му; (б) разработване на нови подходи за терапи-
ята му (онколитична вирусотерапия и др.) и най-
важното (в) разкриване на нови възможности за 
профилактиката му!
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Бактериалните менингити са инфекциозни 
заболявания, представляващи сериозна заплаха 
за живота и здравето на хората. Те засягат пре-
димно лица в детска възраст, възникват внезап-
но, развиват се бързо и често завършват летал-
но. При 25 % от възстановилите се остават тежки 
последици, като трайни мозъчни увреждания, ум-
ствено изоставане, глухота и други [3,5,7,8].

МЕНИНГОКОКОВИТЕ МЕНИНГИТИ: ЕПИДЕМИОЛО-
ГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФИЛАК-
ТИКА

Галев А. 

Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, Военномедицинска 
академия, София

РЕЗЮМЕ 
Менингококовите менингити са инфекциозни заболявания, представляващи се-

риозна заплаха за живота и здравето на хората. Те се развиват внезапно и често за-
вършват летално. При възстановилите се наблюдават сериозни трайни последици. В 
България основен проблем се явява високата смъртност от менингококов менингит. 
Основен инструмент за превенция на менингококовия менингит е ваксинацията. На-
личните конюгирани квадривалентни ваксини в комбинация с одобрената в началото на 
годината от ЕС ваксина срещу менингококов менингит В откриват нови възможности 
в профилактиката на инвазивните менингококови заболявания в България. 

Ключови думи: менингококов менингит, епидемиология, превенция, ваксинация
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MENINGOCOCCAL MENINGITIS: EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE AND PREVENTION OPPOR-
TUNITIES

Galev А. 
Scientifi c Center for applied military epidemiology and hygiene, Military Medical Academy, Sofi a

SUMMARY  
Meningococcal meningitis is infectious disease that represents a serious threat for human health and 

life. It develops rapidly and the outcome is often lethal. The recovered patients suffer serious permanent 
sequels. The high mortality levels remain the main problem in Bulgaria. Vaccination is the major tool for 
meningococcal meningitis prevention. The available conjugated quadrivalent vaccines with combination with 
newly approved by the EU vaccine against N. meningitides group B unveil new opportunities for the invasive 
meningococcal infections in Bulgaria.
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Менингококовият менингит е сериозна, по-
тенциално фатална бактериална инфекция, при-
чинавяща възпаление на обвивките на главния и 
гръбначния мозък. Симптоматиката може да за-
почне внезапно и да се развие септицемия. При-
чинява се от Грам-отрицателни диплококи (ме-
нигококи) -Neisseria meningitidis. Те се делят на 
типове (серогрупи), от които пет (A, B, C, W-135 и 
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Y) са сред най-честите причинители на менингит. 
Менингококите са разпространяват при кашля-
не, кихане и при близък контакт. Заболяването се 
среща по целия свят под формата на спорадични 
случаи или епидемии. Това е единственият вид 
бактериален менингит, койно е в състояние да се 
разпространява епидемично [7].

Менингококовият менингит е спешно със-
тояние и лечението трябва да започне възможно 
най-бързо. Ранните симптоми на менингита влюч-
ват повишена температура, силно главоболие, 
скованост на врата, обрив, повръщане и отпусна-
тост и могат да наподобяват симптомите на грип. 
Тъй като болестта се развива бързо, обикновено 
в рамките на 12 часа, трябва незабавно да се по-
търси медицинска помощ, ако са налице два или 
повече от тези симптоми. Трябва да се има пред-
вид, че менингококовият менингит е свързан с 
риск от трайни увреждания и дори смърт, особено 
ако се развие септицемия [5]. Нелекуваните слу-
чаи на менингококов менингит и/или септицемия 
са фатални. Дори при адекватно лечение смърт-
ността достига 10%.

Менингококите от серогрупи А, В и С при-
чиняват преобладаващият брой случаи по све-
та и са отговорни за повечето отделни случаи и 
епидемии в Европа, Северна и Южна Америка. В 
Субсахарна Африка - зона, простираща се през 
целия континент между Сенегал и Етиопия и на-
речана Африкански „менингитен пояс” през сухия 
сезон (октомври - юни) често се развиват епиде-
мии от менингит, причинен от менигококи група 
А [3]. Менингитите, причинени от мемингококи от 
групи Y и W-135 са все още сравнително редки, 
но напоследък зачестяват случаите, причинени от 
група Y в САЩ и Канада, както и епидемиите от 
щамове W-135 в Саудитска Арабия и Субсахар-
ска Африка [3,9].

Налице е зависимост между климатичните 
особености и развитието на епидемични взриво-
ве от менингококов менингит – в страните с уме-
рен климат епидемиите се развиват през зимата и 
пролетта, докато в страните с тропически климат 
през сухия сезон. Пътуванията и миграцията на 
хора улесняват циркулацията на болестотворните 
щамове в и между държавите. През 2000 и 2001 
г. стотици поклонници в Мека, Саудитска Арабия 
са били инфектирани с N. meningitidis W-135 и при 
завръщането си са са внесли този щам в родни-
те си страни. Пътуващи в рискови или ендемични 
региони и хора, прекарващи дълго време там, бе-
бета, малки деца и тийнейджъри между 15 и 19 
години са с повишен риск от заразяване. Незави-
симо от възможността всеки индивид да влезе в 
контакт с менингококи някои социални фактори 
- активно и пасивно тютюнопушене, често посе-
щаване на барове и прекомерна консумация на 
алкохол повишават риска от заболяване. С пови-
шен риск от инфекция са и пациенти с белодроб-
ни заболявания, с нарушен имунитет, както и лица 
в тесен контакт с болни от менингит [6].

В България бактериалните менингити с 
причинители N. meningitidis, S. pneumoniae и H. 

Infl uenzae тип b (Hib) в в продължение на годи-
ни са сред приоритетните здравни проблеми, ан-
гажиращи както медицинската, така и широката 
общественост. Причина е не толкова с нивото на 
заболяемост в страната, колкото със засягане-
то на детските и младежки възрастови групи и с 
устойчиво високия леталитет. Значителен напре-
дък в посока осигуряване на възможност за ефек-
тивна профилактика и контрол на бактериалните 
менингити (както и на другите инвазивни забо-
лявания), причинявани от S. pneumoniae и Hib, 
е постигнат през 2010 г., когато в Националния 
имунизационен календар на България е включе-
на имунизация срещу тези инфекции на децата в 
кърмаческа възраст. През 2011 г., само една годи-
на след започването на масовата имунизация с 
конюгирани ваксини срещу S. pneumoniae и Hib, 
във възрастовата група на децата до 1-годишна 
възраст за първи път от десет години няма нито 
един регистриран случай на менингит, причинен 
от S. pneumoniae. През 2011 г. не са регистрирани 
и случаи с Hib менингит в детската възраст. По 
отношение на другия основен етиологичен агент 
на бактериалните менингити у нас, N.meningitidis, 
досега не са прилагани масови профилактични 
мерки [1].

 Възможностите за превенция на менинго-
коковия менингит не са неизчерпаеми. В основата 
си те включват добра лична хигиена и избягване 
на близкия контакт с много хора. За предпазва-
не от заболяване по време на епидемичен взрив 
може да се обсъди и прилагането на екстрена 
профилактика, но единственото реално, достъп-
но и ефективно средство за профилактика е вак-
синацията.

Според последните промени в действаща-
та в България наредба за имунизациите (Наред-
ба №15, ДВ, бр. 77 от 2012, в сила от 9.10.2012) 
имунизация срещу менингококови инфекции с ко-
нюгирана ваксина срещу серогрупи A, C, W-135 и 
Y на лица на възраст на и над 12 месеца се пре-
поръчва при заминаване за страни, намиращи се 
в Африканския  „менингитен пояс“, за страни, за 
които има данни за настояща или предишна епи-
демична активност, за Мека, Саудитска Арабия, 
по време на годишното поклонничество, за стра-
ни, в които има изискване за имунизация с менин-
гококова ваксина за студенти, на които предстои 
обучение и при възникване на епидемични взри-
вове, причинени от менингококи от серогрупа А, 
С, W-135 или Y. Заминаващите трябва да прите-
жават свидетелство за имунизация срещу менин-
гококов менингит, издадено преди не повече от 3 
години и не по-малко от 10 дни преди пристигане-
то в страната [2].

Ваксините, индуциращи имунен отговор 
към капсулните полизахариди, осигуряват ефек-
тивна, специфична за съответните серогрупи за-
щита срещу инвазивните менингококови инфек-
ции. Конюгираните менингококови ваксини, при 
които капсулните полизахариди са качени върху 
белтъчен носител, например тетаничен токсоид, 
заместиха чисто полизахаридните менингококови 
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ваксини. Причината за това е създаването на по-
дълготраен имунитет от страна на конюгираните 
ваксини поради съдържанието на белтъчен носи-
тел, който индуцира имунната памет и позволява 
тези ваксини да бъдат използвани и при малки 
деца. От друга страна СЗО препоръчва използ-
ването на конюгирани менингококови ваксини 
вместо полизахаридните ваксини. Първите коню-
гирани менингококови ваксини са се появили през 
90-те години и са защитавали само срещу серог-
рупа С менингококи. Сега вече са налице ваксини 
и срещу серогрупи А, С, W135 и Y. Създаването на 
ваксини срещу серогрупа В менингококи бе голя-
мо предизвикателство, защото полизахаридната 
капсула на микроорганизма структурно наподобя-
ва адхезионните молекули в емрионалния мозък, 
което води до имунен толеранс. Тази причина из-

исква съвсем различен подход на създаване на 
менингококова ваксина срещу серотип В [4].

През януари 2013 г. от Европейската аген-
ция по лекарствата издаде разрешение за упо-
треба и на конюгирана моновалентна ваксина 
срещу менингококи група В [10].

От месец април 2012г в България е разре-
шена за използване и квадривалентната коню-
гирана ваксина Nimenrix (GSK). Тя е показана за 
активна имунизация срещу заболявания, причи-
нявани от Neisseria meningitidis групи A, C, W-135 
и Y, при лица на възраст на и над 12 месеца. В 
комбинация с разрешената за използване в Ев-
ропа Bexsero (Novartis/Sandoz) – ваксина срещу 
Neisseria meningitidis група B тя открива нови въз-
можности в профилактиката на инвазивните ме-
нингококови заболявания в България.
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КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И ОСОБЕ-
НОСТИТЕ НА ОСТРИТЕ ЧРЕВНИ ВИРУСНИ ИН-
ФЕКЦИИ СРЕД ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ В НЯКОИ 
РЕГИОНИ НА РУСИЯ.
В.В.Малышев

Санкт Петербургски Научноизследователски център за екологична безопасност, Ру-
ска академия на науките 

РЕЗЮМЕ 
При специфични лабораторни изследвания на острите чревни инфекции (ОЧИ) сред 

населението на Руската федерация, в етиологичната структура на острите чревни 
инфекции с неустановена етиология (ОЧИНЕ), се установява доминиране на чревни ви-
руси, най-значимите от които са вируси, причиняващи ентерит и гастро ентерит: ро-
тавируси, калицивируси, включително норовируси и родствените им астровируси. 

Целта на проучването бе да се оцени водата като фактор за предаване на вирус-
ни патогени (рота, норо и астровируси) и изследване на проблемите на подобряването 
на епидемиологичния надзор на острите чревни вирусни инфекции в някои региони на 
Русия. 

Материалът бе събран по време на провеждането на полеви изследвания на вода 
в различни региони на Руската федерация. 

При различните епидемични взривове на ОЧИ покрай моноетиологичната заболяе-
мост се отбелязват и смесени форми. Установена бе основната роля на водата в про-
цеса на предаване на причинителите на чревните патогенни инфекции. Епидемичния 
процес от остри чревни вирусни инфекции (ОЧВИ), включително ротавирусната, норо-
вирусната и астровирусната инфекция протича най-интензивно при деца до 2 години. 

Много важно е при организацията на противоепидемичните мерки е етиологична-
та диагноза на ОЧВИ. От тук идва и нашата препоръка за разработване на пластова 
система за лабораторна диагностика на вирусни маркери, включително използването 
на бързи тестове.

Ключови думи: остри чревни вирусни инфекции, етиологична диагноза, вода, епиде-
мичен процес. 

Адрес за кореспонденция:
Малышев Владимир Васильевич Доктор медицинских наук - Руководитель группы изучения медицин-

ских и биологических угроз  экологической безопасности Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
центра Экологической безопасности РАН; vladmal_spb@mail.ru; +7 921 915 16 41

DRINKING WATER QUALITY AND FEATURES OF ACUTE INTESTINAL VIRUS INFECTIONS AMONG 
CHILDREN AND ADULTS IN SOME REGIONS OF RUSSIA

V. V. Malishev 

St. Petersburg Scientifi c Research Center for Ecological Safety, Russian Academy of Sciences 

SUMMARY 
In specifi c laboratory studies of acute intestinal infections (AIIs) in the population of the Russian Federa-

tion in the etiological structure of acute intestinal infections of undetermined etiology (AIIUE), we fi nd the domi-
nance of intestinal viruses, the most signifi cant of which are viruses that cause enteritis and gastroenteritis: 
rotaviruses, caliciviruses, including noroviruses and their relatives – the astroviruses.

The aim of the study was to assess the water as a factor for transmission of viral pathogens (rota -, noro 
- and astroviruses) and study the problems of the improvement of epidemiological surveillance of acute enteric 
viral infections in some regions of Russia. 
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Введение. К основным критериям качества 
питьевой воды относятся: ее безопасность в эпи-
демическом отношении, безвредность по химиче-
скому составу и обладание благоприятными орга-
нолептическими свойствами. На основании этих 
критериев в различных странах разрабатываются 
соответствующие нормативные документы, ре-
гламентирующие качество питьевой воды, к при-
меру, в России – СаНПиН 2.1.4.1074-01.

Проблема острых кишечных инфекций 
(ОКИ) среди населения Российской Федерации 
остается актуальной и в настоящее время. В 
ряде регионов страны соотношение этиологиче-
ски установленных ОКИ и ОКИ неустановленной 
этиологии (ОКИНЭ) составляет 1:4 – 1:10. Прово-
димые, особенно в последнее время, специфиче-
ские лабораторные исследования свидетельству-
ют о доминировании в этиологической структуре 
ОКИНЭ кишечных вирусов, наиболее значимые 
из которых - вирусы, вызывающие энтериты и гас-
троэнтериты: ротавирусы, калицивирусы, вклю-
чая норовирусы и родственные им вирусы, астро-
вирусы. 

Начиная с 50-х годов из фекалий животных, 
страдающих диареей, периодически выделяли и 
пассировали ротавирусы. Род Rotavirus, семей-
ство Reoviridae. К настоящему времени известно 
не менее 13-ти Р и 11-ти G генотипов ротавируса, 
патогенных для человека, которые в циркулиру-
ющих штаммах встречаются в самых различных 
сочетаниях. Ротавирус имеет два типоспецифи-
ческих антигена VP4 и VP7 (в наружной оболоч-
ке), которые определяют Р- и G-генотип каждого 
штамма. Таким образом, популяция ротавируса 
чрезвычайно гетерогенна, каждый серотип су-
ществует в виде разных генетических вариантов 
и легко меняет антигенную структуру [1, 2, 3, 5, 
7]. Периодическая смена циркулирующих серо-
типов при отсутствии перекрестного иммунитета 
обусловливает высокую заболеваемость. Потен-
циально высокая эпидемическая опасность за-
ключена и в существовании ротавирусов млеко-
питающих и птиц, способных к образованию па-
тогенных внутри- и межгрупповых реассортантов 
с вирусом человека, и тем самым, к преодолению 
межвидового барьера. От больных детей неод-
нократно выделяли штаммы, содержащие гены 
ротавирусов крупного рогатого скота, свиней, 
обезьян, кошек [3, 5, 8, 9].

Норовирусы и родственные им патогены от-
носятся к роду Norovirus семейство Caliciviridae. 
Норовирусы могут передаваться вместе с пищей, 
загрязненной фекалиями, рвотой, при непосред-
ственном контакте между людьми. Они являются 
одной из главных причин острых гастроэнтери-
тов небактериального происхождения, особен-
но в медицинских стационарах, а также в домах 
престарелых и детских домах, в гостиницах и на 
круизных лайнерах [12, 13]. Норовирусы – одна из 
главных причин диарей небактериальной приро-
ды у детей старшего возраста (30%)  и взрослых 
(до 50%) и основная причина острых вспышек га-
строэнтерита. В северном полушарии пик заболе-
ваемости гастроэнтеритом, вызванным норови-
русами, приходится на период с октября по май. 
Эпидемические вспышки норовирусной инфекции 
характеризуются коротким инкубационным пери-
одом (12-48 часов), тошнотой, рвотой, диареей 
и высоким риском повторного заражения. Цели 
диагностических процедур при вирусных гастро-
энтеритах – избежать нозокомиальных инфекций 
и, с другой стороны, отказаться от ненужного ле-
чения антибиотиками. Диагностика норовирусов 
основана на выявлении антигенов методом имму-
ноферментного анализа (ИФА) или полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) [12, 13]. 

Вследствие выраженной генетической ва-
риабильности, род норовирусов разделен на 2 
геногруппы (I и II), каждая из которых может быть 
в свою очередь разделена на 7 (GG I) и 8 (GG 
II) генотипов, соответственно. Гастроэнтериты, 
вызываемые норовирусом, проявляются клиниче-
ски сильной тошнотой, бурной рвотой и сильной 
диареей. Инкубационный период продолжается 
от 6 до 48 часов, а симптомы могут потом длиться 
еще 12-60 часов. Так как заражающая доза (при-
близительно 100 вирусных частиц) чрезвычайно 
мала, создаются условия для очень эффективной 
передачи вируса от человека к человеку. Экскре-
ция вируса происходит в основном со стулом, 
менее значимым является контаминация через 
рвотные массы, когда возможно образование ви-
руссодержащих аэрозолей и дальнейшее загла-
тывание патогена. На это указывает часто очень 
быстрое распространение инфекции в местах об-
щего пользования. За некоторым исключением, 
экскреция вируса длится около 2 недель, что уве-
личивает дополнительный риск распространения. 

The material was collected during the conduct of fi eld studies of water in different regions of the Russian 
Federation. 

In different outbreaks of AII, the monoetiological morbidity prevails, but some mixed forms are also 
recorded. The central role of water in the process of transmission of enteric pathogens causing infections 
was determined. The acute intestinal viral infection (AIVI) epidemic process, including rotaviral, noroviral and 
astroviral infection, occurs most intensively in children up to 2 years. 

The etiological diagnosis of AIVI is very important in the organization of anti-epidemic measures. Hence 
our recommendation to develop an overlay system for laboratory diagnosis of viral markers, including the use 
of rapid tests. 

Key words: acute intestinal viral infection, etiologic diagnosis, water, epidemic process.
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Реинфекция возможна из-за выраженной измен-
чивости норовируса, исключающей возникнове-
ние полноценного иммунитета к нему [10, 12, 13].

Астровирусы были впервые обнаружены 
с помощью электронной микроскопии фекалий, 
взятых у больных гастроэнтеритом детей. 27-32 
нм частицы характеризовались своей особенной 
ультраструктурой: поверхность вириона имела 
форму пяти- и иногда шестиконечной звезды - 
род Astrovirus, семейство Astroviridae. С 1990 г. 
для детекции астровирусов начали использовать 
ИФА. В то же время была установлена актуаль-
ность астровирусов для медицины, поскольку 
новый метод обнаружения вирусных антигенов 
позволил проводить крупномасштабные эпиде-
миологические и клинические исследования. В 
настоящее время активно внедряется в лабора-
торную практику метод ПЦР, имеются отечест-
венные расходные материалы. Применение ПЦР 
real-time и использование мультиплексных систем 
позволяет давать комплексную оценку вирусной 
контаминации анализируемых проб.  

Кишечные вирусы хорошо сохраняются в 
объектах внешней среды.  Имеются данные об 
обнаружении кишечных вирусов в воде источни-
ков питьевого водоснабжения, как поверхност-
ных, так и подземных, сточных водах [4, 6]. За 
последние 5 лет качество питьевой воды источни-
ков централизованного питьевого водоснабжения 
в местах водозаборов в целом по стране, хотя и 
претерпело некоторые изменения в лучшую сто-
рону, все же продолжает оставаться неудовлетво-
рительным. Особенно тяжелое положение сложи-
лось с источниками водоснабжения из открытых 
водоемов. 

Проводимые в разных регионах иссле-
дования свидетельствуют о большой значимо-
сти водного пути передачи кишечных вирусов, 
указывают на сильную зависимость заболевае-
мости ротавирусной и норовирусной инфекцией 
на конкретных территориях от состояния систем 
водоподготовки и обеззараживания воды. 

В тоже время, контактно-бытовой путь пе-
редачи кишечных вирусных патогенов является 
ведущим при гастроэнтеритах вирусной этио-
логии. В последние годы все большее значение 
среди этиологических факторов, вызываемых ви-
русные гастроэнтериты, имеют продукты питания, 
салаты, полуфабрикаты, контаминированные ки-
шечными вирусами.   

Цель исследования состояла в оценке 
водного фактора передачи вирусных патогенов 
(рота-, норо- и астровирусов) и изучении проблем 
совершенствования эпидемиологического надзо-
ра за острыми кишечными вирусными  инфекция-
ми в отдельных регионах России.

Материалы и методы. Материал был со-
бран во время проведения полевых исследований 
в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО); 
Республике Саха (Якутия); Чукотском автоном-
ном округе (ЧАО); Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – ЮГРА (ХМАО-ЮГРА); г. Череповец, 
Вологодской области; г.Рыбинск, Ярославской об-

ласти; г.Каменск-Уральский, Свердловской обла-
сти. Анализировались данные из эпидемических 
очагов ОКИНЭ, где детекция материала проводи-
лась лабораторными рутинными методами. Для 
более полной этиологической расшифровки испо-
льзовались иммуноферментный анализ (ИФА) и 
полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Использовали тест-системы ИФА «Ро-
таантиген» (Вектор-Бест, НПО Аквапаст), 
для обнаружения норовирусов и астровиру-
сов (RIDASCREEN®Norovirus, RIDASCREEN® 
Astrovirus) и ПЦР системы АмплиСенс Ротавиру-
сы группы А (ИнтерЛабСервис).

Результаты.  Нами установлено доминиро-
вание в структуре ОКВИ ротавирусов- в Ямало-
Ненецком автономном округе (53,2%); Республи-
ке Саха (Якутия)- 85,9%; Чукотском автономном 
округе (84,4%); г. Череповце, Вологодской обла-
сти (82,3%); г.Каменск-Уральский Свердловской 
области (76,1%). Тогда как норовирусная инфек-
ция превалировала в структуре кишечных виру-
сов в Ханты-Мансийском автономном округе – 
ЮГРА (58,1%) и г.Рыбинск, Ярославской области 
(56,4%). Кроме указанных выше ротавирусов и 
норовирусов, определялись астровирусы. Доля 
положительных находок астровирусов состави-
ла 12,8% в г.Рыбинск, Ярославской обл., 8,5% 
(ЯНАО), 4,4% (г. Череповец, Вологодской обл.), 
2,35% (Р.Саха –Якутия). 

В разных эпидемических очагах ОКВИ 
помимо моноэтиологической заболеваемости 
регистрировались и микст формы. Так, наи-
более показательно это продемонстрирова-
но в эпидемическом очаге ОКИ в ЯНАО, где 
ротавирусы+норовирусы составили 8,5%, в 
г.Каменск-Уральский Свердловской области та-
кое сочетание регистрировалось у 4,8%. Ротавиру
сы+норовирусы+астровирусы обнаружены у 6,4% 
больных гастроэнтеритом в ЯНАО,   в г.Каменск-
Уральский Свердловской области - у 0,6%. 

Обсуждение. Эпидемиологическая карти-
на заболеваемости ОКВИ на разных территориях 
свидетельствует о значимости микст инфекций. 
Так, если анализировать ротавирусную инфек-
цию, то эпидемический подъем заболеваемости 
определяется периодом – декабрь – апрель. При 
подключении норовирусной и астровирусной ин-
фекции происходит смещение сроков начала се-
зонного подъема ОКВИ на октябрь, а окончание 
сезонной заболеваемости - на май.  Нами было 
установлено, что в эпидемических очагах норо-
вирусной инфекции доминирующим был пище-
вой фактор – салаты, молочные продукты и др. 
Затем, на фоне спорадической заболеваемости 
РВИ начинается более активная циркуляция ро-
тавирусов и начинается эпидемический подъем 
заболеваемости этой инфекцией. В разных оча-
гах эпидемический процесс ОКВИ имеет свои 
особенности, однако установлено, что за счет 
пассирования на неиммунных маленьких детях 
возбудитель вероятно становится более виру-
лентным, чем он был в объектах внешней среды, 
в продуктах. И подключается контактно-бытовой 
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путь передачи, причем в большей степени риску 
подвержены, как ни странно, неорганизованные 
дети. Проведенное  эпидемиологическое рас-
следование в очаге ОКВИ в г.Каменск-Уральский 
Свердловской обл., как раз и подтвердило наши 
предположения. На протяжении периода ин-
тенсивной заболеваемости ОКВИ с декабря по 
март активной циркуляции вирусных патогенов 
в дошкольных и школьных учебных заведениях 
города не было установлено. Доминирование ро-
тавирусной инфекции было весьма значимым в 
структуре вирусных кишечных инфекций. В целом 
по России, уровень заболеваемости ротавирусной 
инфекцией в 2007 году составил 36,56 на 100 тыс. 
населения, что 12% больше, чем в 2006 году. В 
2008 г. уровень регистрации заболеваемости РВИ 
составил 67о/оооо. В структуре ОКИ, вызванными 
установленными возбудителями, доля ротавирус-
ной инфекции в 2007 году составила 32% [4]. 

По данным о заболеваемости кишечными 
инфекциями в Сибири наблюдается сильная кор-
реляционная связь между загрязнением поверх-
ностных и подземных водоисточников и заболева-
емостью ротавирусной инфекцией, между аварий-
ностью водопроводных сетей и заболеваемостью 
ротавирусной инфекцией, между контаминацией 

воды водоисточников и качеством питьевой воды 
в распределительной сети. Все это указывает на 
значимость водного фактора в передачи ротави-
русной инфекции, а также на низкую эффектив-
ность современных способов водоподготовки по 
элиминации из питьевой воды кишечных вирусов. 
Состояние разводящих сетей также оказывает 
значительное влияние на риск инфицирования на-
селения ротавирусной инфекцией. 

Заключение. Установлена базисная роль 
воды в процессе передачи возбудителей кишеч-
ных вирусных инфекций. Эпидемический процесс 
ОКВИ, в том числе ротавирусной, норовирусной 
и астровирусной инфекций наиболее интенсивно 
протекает среди детей в возрасте до 2-х лет. По-
казатели заболеваемости в этой группе превыша-
ли таковую у более старших детей и взрослых в 
сотни раз (в Калининградской области в 800 раз, в 
Новгородской области - в 500 раз и в Республике 
Карелия - в 300 раз). 

Очень важным при организации противоэ-
пидемических мероприятий является этиологиче-
ская расшифровка ОКВИ. Отсюда и наши реко-
мендации в развитии  эшелонированной системы 
лабораторной диагностики вирусных маркеров, 
включая и использование быстрых тестов. 
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Медицинска евакуация, (MEDEVAC) е сво-
евременно и ефективно движение и грижи по 
маршрута, предоставена от медицински персонал 
за ранени и пострадали с цел бъдат евакуирани 
от бойното поле, в по-добре обезпечено медицин-
ско заведение чрез използване на медицински 
оборудвани наземни превозни средства (линей-
ки), кораби или въздухоплавателни средства (въз-
душни линейки). Накратко тя може да се определи 
като спешна евакуация на болен или ранен от зо-
ната на бойни действия [7]. 

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА 
ЕВАКУАЦИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНО БОЛНИ

Галев А., Кънев А. 

Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – 
Военномедицинска академия 

РЕЗЮМЕ
В публикацията искаме да обърнем внимание на медицинската евакуация, като 

сложен и динамичен процес и в частност на предизвикателствата по отношение на 
триажа преди транспортиране, възникването на съмнения за заразно заболяване, оп-
ределянето на контагиираната зона, доказването на причинителя, факторите, които 
трябва да се имат предвид при вземането на решение за начина на евакуация и при-
дружаващия медицински екип, избора на лични и колективни предпазни средства, евен-
туалните усложнения при транспортиране, методите за деконтаминация на личния 
състав и самото транспортно средство.

Ключови думи: медицинска евакуация, триаж, транспорт, деконтаминация 
Адрес за кореспонденция: 
гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, Научноприложен цен-

тър по военна епидемиология и хигиена. 

ACTUAL ASPECTS OF MILITARY MEDICAL EVACUATION OF INFECTIOUS PATIENTS 

Galev A., PhD, Kanev A. 
Scientifi c center for Military epidemiology and hygiene – Military Medical Academy 

SUMMARY
In this publication we would like to consider on the medical evacuation as a complex and dynamic pro-

cess, and in particular the challenges of Triage before transportation, the occurrence of doubts for infectious 
disease, the determination of the contaminated area, the proof of the agent involved, the decision making 
process on the way of evacuation and the accompanying medical team, the choice of personal and collective 
protective equipment, the potential complications during patient transportation and the methods for decontami-
nation of personnel and ground vehicles or aircrafts.

Keywords: medical evacuation, Triage, transport, decontamination 

Address for correspondence: Sofi a - 1606, 3“St. Georgi Sofi isky „ blvd, Military Medical Academy, Scientifi c 
Center for military epidemiology and hygiene, col. Dr Andrey Galev, PhD 

В началото, по време и в края на предоста-
вянето на медицинска помощ на бойното поле или 
в случай на природно бедствиe стои “медицинска-
та сортировка” или т. нар. “триаж” - triage. Триаж е 
се осъществява в следния порядък: Triage – сор-
тировка, Treatment – лечение, Transport – транс-
портиране (евакуация) [4]. 

Приоритетните категории пострадали се 
разпределят по следния начин: спешни, отложе-
ни, минимални, и изчакващи, като „спешните” по-
страдали се маркират с червен етикет, категория 
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„отложени” се маркира с жълт етикет, категория 
„минимални” се маркира със зелен етикет, а ка-
тегория „изчакващи” се маркира със черен или 
син (САЩ) етикет. Починалите се маркират с бял 
етикет. 

Медицинския транспорт на пациентите с ин-
фекциозни заболявания има два основни аспекта 
- риск за транспортирания болен и риск за обслуж-
ващия персонал и останалите превозвани пациен-
ти от вторична трансмисия на инфекциозното за-
боляване. Този риск съществува, в по-голяма или 
по-малка степен по цялата верига за евакуация, 
както за персонала, така и за медицинския инстру-
ментариум и екипировка. Съответно последващи-
те пациенти също са изложени на риск. 

От първостепенно значение за планиране-
то на цялостния процес на медицинска сортиров-
ка и евакуация при инфекциозно болни, както и за 
получаването на адекватни здравни грижи и лече-
ние е доброто проучване на епидемичния взрив, 
независимо дали е естествено възникнал, или е 
създаден от човешка намеса. 

Разработването и вкарването в действие на 
система за ранно предупреждение за разпознава-
нето на неспецифични симптоми, доказващи въз-
никването на епидемичен взрив – естествено въз-
никнал, или причинен от използването на биоло-
гично оръжие е задача на националните власти. 
В последните години стремежът е създаването на 
базирани на синдроми системи за наблюдение, 
целящи да открият и обозначат в реално време 
възникването на епидемични взривове. Подобни 
системи са създадени в САЩ и Франция [9, 3]. 

При избор на транспорт за инфекциозно 
болни, освен всички фактори, влизащи в съобра-
жение, основния такъв, от който се определя по-
нататъшната евакуация е ранната и бърза диаг-
ностика на причинителя на заразата на базата на 
клиничните данни и бързите лабораторни тестове 
(ELISA, PCR и др.). Доказването на биологични-
ят агент ще предопредели дали да се проведе 
евакуация въобще, изборът на екип, транспорт-
ното средство, налага ли се карантиниране, на-
чинът на деконтаминация и т.н. Състоянието на 
пациентите, боледуващи от инфекциозни болести 
може да бъде стабилно за период от дни и сед-
мици (туберкулоза, бруцелоза) или да се влоши 
за часове (вирусни хеморагични трески, холера). 
Клиничното състояние на инфекциозно болния е 
основният лимитиращ фактор за избор на начина 
на транспорт. Тежка хиповолемия, кървене, сър-
дечна или белодробна недостатъчност се считат 
за относителна контраиндикация за транспорт на 
инфекциозно болни. 

Малко вероятно е, да може да бъде отделе-
но достатъчно време, за пълна деконтаминация, 
ако автомобил или въздухоплавателно средство 
вече е навлязло в контаминиран район. Това за-
виси от биологичния агент, темпото на битката, и 
наличните ресурси. Обикновено, замърсени пре-
возни средства (въздушни и наземни) са с ограни-
чена употреба и се използват само за евакуация в 
контагиозни среди. 

Наземните линейки могат да евакуират ин-
фекциозно болни до пунктовете за обеззаразя-
ване. След това пациентът може да бъде прех-
върлен към „чиста” зона или да се евакуира по 
въздух, ако се налага. Маршрутите, използвани 
от сухопътни транспортни средства, за пресичане 
между контагиираните и чисти зони се считат за 
контаминирани пътища и не трябва да се преси-
чат от „чисти” превозни средства. Следва да бъ-
дат взети предвид също така ефектите на вятъра 
и времето за съответния биологичен агент (ако е 
известен). 

Вкарването на „чист” самолет в заразена 
зона трябва да се избягва, когато е възможно. 
Вместо ВПС може да се използват линейки, до-
като тяхната употреба не се отрази неблагопри-
ятно на здравословното състояние на пациента. 
Наземните линейки обикновено са в по-голямо 
количество и са по-лесни за деконтаминация. 
Това обаче не изключва използването на въздух-
оплавателни средства в контагиозна среда или за 
евакуация на заразени пациенти. 

Използването на хеликоптери се определя 
от местоположението на заразения район и сис-
темите за ПВО. При евакуирането на инфекциоз-
но болни винаги трябва да се взема под внима-
ние роторната струя на хеликоптерите. Интензив-
ните ветрове влияят на контагиирането в района 
и допълнително влошават състоянието поради 
допълнително разпространение на биологичния 
агент. В идеалния случай, въздухоплавателното 
средство трябва да се приземи върху твърда на-
стилка преди пренасянета близо на всякакви па-
циенти. Хеликоптерът не трябва да се приземява 
прекалено близо до пунктът за обеззаразяване 
(особено срещу вятъра), защото всяка следа от 
замърсители в роторната струя ще компрометира 
процедурата по деконтаминация [6]. 

За да се сведе до минимум излагането на 
риск от заразяване на екипажа трябва да се осъ-
ществи незабавна деконтаминация на въздухоп-
лавателните и наземни превозни средства. 

Евакуацията на пациентите трябва да про-
дължи дори и в контаминирана среда [6]. 

При транспортиране на кратка дистанция 
(<3 h) за инфекциозно болните се предпочита 
наземен транспорт. При това е възможно или мо-
дификация на стандартните линейки, или използ-
ването на специализирани изолационни превозни 
средства. Последните представляват контейнери, 
при които се осигурява възможност за филтрира-
не на въздуха с НЕРА филтри и негативно наляга-
не (−15 Pa). Капацитетът е едно болнично легло, 
една носилка и 6 седящи места. 

След използването му контейнерът се де-
зинфекцира със стандартни дезинфекционни 
средства в зависимост от инфекциозния агент. 

За въвеждане на пациента в линейка, хели-
коптер или самолет се използва носилка за транс-
портиране на инфекциозно болни.

При липса на специализирани съоръжения 
в самолета за изолация на инфекциозно болния 
се спазва правилото носилката да се положи кол-
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кото е възможно по-далеч и колкото се може по-
ниско [1]. 

Деконтаминирането максимално се съо-
бразява с начина на приложение на биологичните 
агенти и на тази основа се определят обектите за 
обработка. Дезинфектантите се използват в кон-
центрации и експозиции съобразно спецификата 
на обектите и условията на разполагане на вой-
сковата единица – стационарно или полево. 

Всички военнослужещи, попаднали в зона-
та на биологичния аерозол, поставят противогаза 
незабавно след подаване на сигнал и извършват 
частична санитарна обработка (ЧСО) чрез само-
помощ и взаимопомощ. Тя включва механично по-
чистване на облеклото, обувките и снаряжението 
и обеззаразяване на откритите части на тялото. 

Задължителен елемент на деконтаминаци-
ята е пълната санитарна обработка (ПСО). ПСО 
включва: обеззаразяване на откритите части на 
тялото с дезинфекционен разтвор, последващо 
изкъпване с топла вода и сапун и дезинфекция на 
дрехите, обувките, снаряжението, индивидуални-
те средства за защита.

Обработката на откритите части на тяло-
то става чрез обтриване с разтвори от щатните 
средства за специална обработка или с хлорни 
препарати (хлорамин 0,25–0,5 %, или други та-
кива с еквивалентна концентрация), приготвени в 
медицинския пункт на войсковата единица, като 
се внимава да не попадне дезинфектант в очите 
или в рани.  Войсковото оборудване се обтрива 
с 3 % препарати от същата група и след изтича-
не на експозиция от 30 min дезинфектанта се от-
странява чрез влажно забърсване и подсушаване 
чрез обтриване. Дрехите и обувките се подлагат 
на  камерна дезинфекция с пара или по парофор-
малиновия метод в машините за специална обра-
ботка ДДА.

За дезинфекция на автомобили и бойна 
техника се предвижда отделна площадка и спе-
циални технически средства (авторазливъчна 
станция – АРС, комплект бордови за специална 
обработка – КБСО). Обработват се с разтвори на 
калциев хипохлорит или друг подходящ дезин-
фектант. 

При кожна експозиция с материали, сус-
пектни за биологични агенти, деконтаминацията 
се извършва чрез незабавно обилно измиване на 
съответните участъци с вода и сапун, след което 
е необходимо третиране с 0,5 % разтвор на хло-
рен препарат за време 10 до 15 min [2]. 

При осъществяване на стратегическа ева-
куация е възможно инфекциозно болните да бъ-
дат разположени в специализираните линейки с 
НЕРА филтри или контейнерите за транспортира-
не на инфекциозно болни, директно да се качат 
на борда на самолета и така да се транспортират 
за дефинитивно лечение [1]. 

Стандартът, осигуряващ максимална сте-
пен на изолация, лечение и недопускане на вто-
рично разпространение са усилията за ранна ди-
агностика на заболелите, незабавната изолация 
и транспорта към лечебните заведения, осигуря-

ващи възможност за изолация IV степен (BSL-4). 
В миналото, като водещо звено с възмож-

ност безопасно да се евакуират и контролират ин-
фекциозно болни пациенти с високо ниво (BSL-4) 
на опасност се е признавал изолационният ави-
омедицински екип (AIT, или SMART-AIT) на Ме-
дицинския научно-изследователски институт по 
инфекциозни болести на американската армия 
(USAMRIID) във Форт Детрик, Мериленд включ-
ващ преносима изолационна лаборатория заедно 
с изолатори за транзитното транспортиране на 
пациента. Извънредните мисии включват сцена-
рии с биотероризъм, както и извеждането на уче-
ни с екзотични инфекции от отдалечени обекти в 
чужди страни. AIT е подлежал на непрекъснато 
обучение и често е бил на високо ниво на готов-
ност, но е развръщан за „реални операции“ само 
четири пъти [8]. 

Подходът за максимално биологично огра-
ничаване с цел предотвратяването на предаване-
то на особено опасни патогени се осъществява по 
два начина. 

Първо, здравния работник носи непромока-
ем костюм, състоящ се от лек гащеризон от по-
ливинилхлорид (PVC), отделно боне и ботуши от 
винил. 

HEPA-филтриран респиратор захранван от 
акумулаторна батерия подава въздух под поло-
жително налягане за дишане и охлаждане. HEPA 
филтрите са сертифицирани за премахване на 
99,7% на частиците от 0,03 микрометра до 3,0 ми-
крометра в диаметър. 

Въздухът навлиза в обем от 170 л / мин 
през входящ отвор близо до горната част на пред-
ния капак и излиза, през изпускателен клапан в 
основата. Двупосочни радиостанции позволяват 
комуникация между членовете на екипа и пациен-
тите. Костюмът и респираторът скачени заедно са 
тествани от производителя. 

От друга страна, пациентът е изолиран в 
херметичен контейнер при отрицателно въздуш-
но налягане с поддържана от захранвана с бате-
рии HEPA филтрираща вентилационна система, 
която осигурява пет въздушни обмена на час. 
Обикновено се използват два вида изолатори : 
изолатор - носилка, лек модул за транспорт на па-
циента, както и Vickers-Trexler изолатор, наричан 
още VATI (Vickers aircraft transit isolator), по-голяма 
единица за окончателен транспорт и медицинска 
помощ по време на полет. 

Физиологичните ефекти от височината, 
ефектът от грижите за пациента повреме на по-
лет и психологична ефект от престоя в изолато-
ра, трябва да бъдат взети предвид. Механична 
вентилация не може да бъде осигурена в изола-
тор от типа VATI и асперационните възможности 
са ограничени; следователно, остра дихателна 
недостатъчност и наличие на газ в затворени 
телесни кухини, който се разширява на голяма 
надморска височина (например, пневмоторакс 
или наличие на газ в червата поради илеус или 
чревна непроходимост) са противопоказания за 
авиоевакуация. Евакуация на пациенти със със-
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тояния, изискващи специални грижи по време на 
полет, например, хемодинамична нестабилност и 
тежка анемия (<2,5 милиона еритроцити / CC или 
<7.0 г хемоглобин / 100 мл) (12), също може да 
бъде противопоказана. 

Пациентът се поставя вътре в изолатора - 
носилка и извозва до пункт за прехвърляне близо 
до въздухоплавателни средства. Там изолатора 
- носилка и членовете на екипа се деконтамини-
рат с 5% разтвор на хипохлорит. По време на про-
цедурата по деконтаминиране, пациентът диша 
преносим кислород от маска, и вентилационния 
отвор е херметизиран за предотвратяване на про-
никването на хлор в изолатора. В изолаторите се 
поддържа отрицателно въздушно налягане до де-
финитивната им деконтаминация. 

Допълнителни екстри които улесняват са-
молетни грижи при използването на VATI, включ-
ват по-голям размер, допълнителни портове за 
ръкавици, два предпазни костюм, 12 конуси в ос-
новата на плика за въвеждане на кабели и тръби, 
два ръкава за интравенозна терапия и два големи 
джоба за поставяне на отпадъци и използван ин-
струментариум. 

Диагностиката и лечението, които могат 

да бъдат осигурени при използването на VATI, 
включват наблюдение на сърдечната функция, 
кръвно налягане и кислородното насищане на 
кръвта; осигуряване на допълнителен кислород, 
интравенозна терапия и кръвопускане и опреде-
ляне на нивата на хемоглобин и хематокрит и се-
румните електролити (с помощта на портативен 
преносим лабораторен анализатор). За да се све-
де до минимум риска от пробив в изолатора, не 
се използват стъклени бутилки или инструменти с 
груби или остри ръбове [5]. 

В заключение, можем да кажем, че евакуа-
цията на инфекциозно болен е сложен и комплек-
сен процес и включва предизвикателства по отно-
шение на възникването на съмнения за заразно 
заболяване, определянето на контагиираната 
зона, пробовземането, доказването на причините-
ля, определянето на начина на евакуация и при-
дружаващия медицински екип, избора на лични 
и колективни предпазни средства, евентуалните 
усложнения при транспорт и методите за деконта-
минация на личния състав и самото транспортно 
средство. При решаването на този проблем пре-
димство би могло да бъде разработването на го-
тови сценарии и оттренирането им. 
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РЕЗЮМЕ 
Цел: Да се проведе епидемиологично проучване на хоспитализирани пациенти с 

варицела и да се анализират тежестта на клиничното протичане и усложненията на 
заболяването, за да се обоснове идеята за ваксинопрофилактика. Материали и мето-
ди: За периода 2000- 2011 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Свети Георги” са проу-
чени 535 пациенти с варицела по години, възраст, пол, продължителност на болничния 
престой. Анализирана е тежестта на клиничното протичане и типа на усложнения-
та. Използван е ретроспективен и проспективен епидемиологичен анализ,комплексен 
епидемиологичен метод и рутинни клинични, лабораторни и статистически методи. 
Резултати: Общо за периода са хоспитализирани 1,48 % (535/36 193) от заболелите с 
варицела в областта. Сред  хоспитализираните пациенти усложнения са диагностици-
рани в 13% , като с най-висок относителен дял са представени пневмониите 60%. Няма 
достоверна разлика между хоспитализираните с усложнения в годините на циклични 
подеми и в предхождащите ги години. По епидемиологични показания са хоспитализи-
рани 32% от пациентите, като свързани с взривове в детски заведения са 13% и 19% 
сред военнослужещи. Средната възраст на хоспитализираните е 14 г. С най-висок от-
носителен дял както от хоспитализираните, така и от тези с усложнения са лицата 
във възрастовата група 0 - 19 г. Сред пациентите с усложнена варицелна инфекция 
в същия възрастов диапазон с най-висок относителен дял е представена групата 1-4 
г., следвана от на-малката възрастова група от 0-1 г. съответно с 23,88% и 22,39%. 
Заключение: Данните от проведеното проучване за висок общ дял на усложненията, 
много разообразни по вид, с преобладаване на по-тежките и високата заболяемост в 
региона и в страната са от значение, за да се вземе решение за рутинна специфична 
имунопрофилактика в България.

Ключови думи: варицела, хоспитализация, усложнения, специфична имунопрофилак-
тика

EPIDEMIOLOGICAL SURVEY ON HOSPITALIZED PATIENTS WITH VARICELLA IN THE DISTRICT OF 
PLOVDIV (2000-2011)

H.Batselova1, A.Kevorkyan1, R.Raycheva2, O.Boykinova3, I.Baltadziev3, Y.Shopova4, Y.Stoilova1
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SUMMARY 
Aim: This study aims to carry an epidemiological survey on hospitalized patients with Varicella infection 
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and by analyzing of the gravity of the clinical course and type of complications to confi rm the idea of immune 
prevention. Material and methods: For 2000 – 2011 period 535 patients hospitalized  at the Clinic of the 
Infectious diseases the University hospital “St. Georgi” have been studied and grouped by year of hospitaliza-
tion, age, sex, duration of hospital stay. We analyze gravity of clinical course and type of complications. We 
implement retrospective and prospective epidemiological analysis, complex epidemiological methods as well 
as routine clinical, laboratory and statistical methods.Results: During the period of study 1,48% ( 535 / 36 
193) of the Varicella  cases in the district of Plovdiv were hospitalized. 13% of the hospitalized patients have 
been diagnosed as developing complications and pneumonia being with the highest rate – 60%. No signifi cant 
difference between the complicated hospitalized Varicella patients during years of sporadic outbreaks and the 
previous years were determined. 32 % of all patients were hospitalized for epidemiological reasons as being 
connected with outbreaks in children daycare institutions – 13% or among military personnel – 19%. Average 
age rate of the hospitalized being 14 years. The highest percentage of the hospitalized including the compli-
cated cases are in the age group between 0 – 19 years. Among the complicated hospitalized Varicella infection 
patients in the same age range, the highest percentage is observed in the age group 1-4 years, followed by 
the youngest group from 0 to 1 year respectively 23,88% и 22,39%. Conclusion: The data results from this 
study as well as high morbidity rates of Varicella (Chickenpox) are of signifi cance for taking the decision for 
implementing a routine specifi c immune prevention in Bulgaria.

Key words: varicella, hospitalization, complications, vaccine prevention

Въведение: Варицелата е ваксинопредот-
вратимо заболяване, но за разлика от редица 
страни в Европа, в България не се прилага спе-
цифична имунопрофилактика и епидемичният 
процес се характеризира с висока ежегодна за-
боляемост и циклични подеми [1,2]. За ефикасен 
контрол на заболяването е необходима и инфор-
мация за тежестта на клиничното протичане, как-
то и типа на наблюдаваните усложнения. 

Цел: Да се проведе епидемиологично про-
учване на пациенти, хоспитализирани с варицела 
и да се анализират тежестта на клиничното про-
тичане и усложненията на заболяването, за да се 
обоснове идеята за ваксинопрофилактика. 

Материали и методи: За периода 2000 - 
2011 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Све-
ти Георги” са проучени 535 пациенти с варице-
ла по години, възраст, пол, продължителност на 
болничния престой. Анализирана е тежестта на 
клиничното протичане и типа на усложненията. 
Използван е ретроспективен и проспективен епи-
демиологичен анализ, комплексен епидемиоло-
гичен метод и рутинни клинични, лабораторни и 
статистически методи (алтернативен анализ – ин-
тервал на доверителност и параметричeн тест на 
хипотеза, метод на най-малките квадрати за мо-
делирае на тендеция, графичен анализ и др.). 

Резултати и обсъждане: Заболяемостта 
на 100 000 от варицела общо за периода 2000-
2011г. в Пловдивски регион е висока и с възходя-
ща тенденция. Растежът е с 7,64%000 всяка годи-
на. Средната заболяемост е висока 374,46%000 и 
варира по години в широки граници от 220,21%000 
- 2002г. до 618,21%000 – 2004г. (фиг.1). Коефици-
ентът на корелация (r  = 0,22) е с рангова оценка: 
положителна слаба зависимост между двете про-
менливи време и заболяемост. Установените ин-
декси на заболяемост не се различават същест-

вено спрямо официалните за страната: средна за-
боляемост за периода 324%000, варира от 261%000 

(2010г.) до 470%000 (2004г.). Спрямо други страни: 
през 2001-2002г. Дания цитира рекордна заболяе-
мост за страната си 253,5%000, която се покрива с 
най-ниската за периода в Пловдивски регион [3]. 
По-висока заболяемост 456-777%000 сочи проуч-
ване (1996-2005г.) в Словения, където се прилага 
ваксина с много нисък обхват, най-вече на имуно-
компрометирани и на серологично отрицателни, 
които са имали контакт с болни деца от варицела 
[4]. При проспективно едногодишно проучване в 
Северна Франция в предваксиналния период е 
отчетен висок индекс на заболяемост при деца, 
като нивото на хоспитализираните до 1 годишна 
възраст с варицела е 149/100 000 [5]. Също така 
изследователи алармират, че тежки усложнения 
се регистрират и при некомпроментирани забо-
лели [6]. Ключът за контрол на заболяването е в 
универсална ваксинационна програма, въведена 
за първи път в САЩ, отчита намаляване на забо-
ляемостт от 57% до 90% [7].

За периода в Пловдивски регион не са ре-
гистрирани починали от варицела, а в страната за 
периода 2000-2007 г. са 7 [2]. Неконтролираното 
разпространение на варицелата не бива да ос-
тава нерешен проблем главно поради защитата 
на имунокомпрометираните, в частност онкохе-
матологичните пациенти. Такива са починалите 
двама пациенти в страната на 6 и 24г. през 2004г., 
заболели след контакт с източници на варицела 
респективно на херпес зостер [1]. В САЩ след 12 
годишно приложение на ваксина леталитета на-
малява повече от 74% [8]. 

Изолацията в инфекциозно отделение е ва-
жна противоепидемична мярка, осъществявана спо-
ред 3 критерия: тежест на клиничното протичане е 
най-важният, за който информира настоящето про-
учване. Другите са епидемиологичен и социален.
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Средната възраст на хоспитализираните па-
циенти е 14 г., а средната продължителност на бол-
ничния престой 7,32 дни (от 1 до 33 дни), подобен 
на данни в други литературни източници [6, 12].

По години хоспитализираните с варицела 
варират в широки граници от 20 пациенти - 2004г. 
до 76 пациенти – 2011г. Несъответствието между 
броя на хоспитализираните по години и години-
те с подем в броя на заболелите отчитаме като 
регистрационен феномен (фиг.2). Установяваме 
хоспитализации на пациенти с варицела от 2,94 
до 11,17 на 100000 за периода, докато Европей-
ски проучвания посочват 1-3 пъти по-ниски стой-
ности от 1,3 до 4,5 на 100000 население годиш-
но [9]. Някои обобщават вариация в по-широки 
граници 2,6-28/100000 според възрастовата гру-
па [10]. Коментар предизвикват данните от две 
страни със сравнимо здравеопазване: годишно 
5,8%000 са хоспитализациите в Англия за периода 
2000/2001-2008/2009г., а за Холандия са 4 пъти 
по-малко 1,6%000. Цитират се регионални разли-
чия в структурния показател възраст: средната 
възраст на заболелите от варицелата в Холандия 
е по-ниска отколкото в Англия според сероепи-
демиологични проучвания. Други причини могат 
да бъдат различия в системата за наблюдение, 
здравни грижи и др. [11]. Ваксинационната уни-
версална програма в САЩ намалява хоспитали-
зациите с 75-88% [7].

Фиг.1 

Фиг.2. Разпределение на заболелите и 
хоспитализираните от тях по години

Достоверно по-висок е относителният дял 
на хоспитализираните от мъжки пол 65% (U=10,60; 
р<0,001), свързано с епидемични взривове сред 
войнишки колективи. Идентичен е този структу-
рен показател в проучване от Турция – 66%[12].

Демографската структура град-село на хос-
питализираните от варицела показва достоверно 
по-висок дял  77% на тези от града, свързано с 
по-високата интензивност на контактите, урбани-

зираните села на района и централизирането на 
учебния процес в градовете (U=21,20; р<0,001). 

Разпределението на заболелите според за-
разното огнище показва, че 32% са от организира-
ни колективи – военни и деца от домове (фиг.3). 
Останалите 68% са спорадични случаи. Разлика-
та е статистически достоверна (U=12,62; р<0,001). 
Високият относителен дял на хоспитализираните 
спорадични случаи подсказват по-тежко клинично 
протичане.

Фиг.3.

Относителният дял на случаите с усложне-
нията от всички хоспитализирани (n=535) е 13% 
(CI= 12,52%±2,80%) и  варират от 3 до 9 случая 
по години за периода. В контраст са данните за 
76% [11], 57% [5] усложнения. 

Проучването установи над 14 вида услож-
нения, свързани с варицела, между които и най-
тежки като церебелит, енцефалит, сепсис, пнев-
мония и др. Пъстра картина на разнообразие на 
усложнения цитират и други [6, 9, 12, 13, 14]. 

Установихме, че 77,61% от усложненията 
са в детската възраст от 0-14г. Близки са относи-
телните дялове 22,39% и 23,88% при децата 1-4 г. 
и 0-1г. Следват 17,91% при 5-9 г. и 13,43% при 10-
14г. Прави впечатление относително високия  дял 
10,45% на усложненията във възрастта между 30-
39г. (табл. 1). 

Табл.1. Разпределение на хоспитали-
зираните с усложнения от варицела по въз-
раст в абсолютен брой 

От всички усложнения достоверно най-
висок е дела на пневмониите 60% в сравнение 
с общо всички останали видове усложнения 
(U=2,36; p<0,05). Следват енцефалити 6%. Всич-
ки останали варират от 1-3%. Менингити устано-
вяваме в 2%. Не е изяснено колко често вирусът 
на варицела засяга ЦНС. Рискова група са имуно-
компрометираните. Отбелязани са леки степени 
на засягане с прояви на изолирани парализи на 
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околомоторния нерв. Случаите на енцефалити, 
довели до кома със сигурност са много по-малко 
отколкото при морбили [9, 13, 14], но има данни за 
увеличаване на случаите на засягане на централ-
ната нервна система при деца [6, 14].

Дискусията за сравняване на тежестта на 
усложненията в различните държави не е лесна. 
Интерес представляват различията в данните от 
проучвания в Германия и Холандия (11) за съот-
ветно: менинго-енцефалит 5,7% и 1,6%, докато за 
сепсис, мозъчен васкулит и стафилококови кож-
ни изяви относителните дялове са близки. Делът 
на пневмониите варира широко в различните из-
следвания 7% (11), 20% (12), 27% (6), но винаги 
по-нисък от този в нашето проучване. Едно много 
прецизно проучване представя високи дялове на 
бактериемия/септичен шок 27%, енцефалит 23%, 
атаксия 22% (6)

Разпределението на пациентите с пневмо-
ния като усложнение от варицела по възраст по-
казва най-високи и еднакви дялове от по 27% за 
0-1г. и 1-4г., следвани от 5-9г. 12% и 10-14г. 10%, 
т.е. 76% при тези от 0-14г. Интерес представлява 
и относително високия дял 13% за по-голямата 
възраст 30-39г. (фиг.6). Статистически значима 
е разликата между възрастовите групи от 0-4 г. 
(n=22) и от 5-14 г. (n=9) на хоспитализираните с 
усложнения от пневмония (U=3,16; p<0,01), както 
и на хоспитализираните с усложнения от пневмо-
ния (n=40) в сравнение с всички останали типове 
усложнения (n=27) (U=2,36; p<0,05). 

Фиг.6.  

Заключение: Данните от проведеното про-
учване за висок общ дял на усложненията, много 
разообразни по вид, с преобладаване на по-теж-
ките и високата заболяемост в региона и в стра-
ната са от значение, за да се вземе решение за 
рутинна специфична имунопрофилактика в Бъл-
гария. 
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ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
(2006-2010) – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ 
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РЕЗЮМЕ
Инфекциите на дихателната система са едни от най-разпространените забо-

лявания при хората. Те са честа причина за временна нетрудоспособност. Целта на 
проучването е да представи тенденциите в разпространението на дихателни инфек-
ции, подлежащи на задължителна регистрация, в област Плевен за периода 2006-2010г. 
Използвани са материали от отчети на РЗИ-Плевен. Приложени са методите на епи-
демиологичното проучване и епидемиологичния анализ. Онагледяването на резулта-
тите е извършено в среда MS-Excel-2003. Резултати: За проучения период в област 
Плевен са регистрирани 6280 случая на дихателни инфекции. Те представляват 68.25% 
от общата инфекциозна заболяемост в областта. Преобладават случаи на варицела 
– 4778. Дихателни инфекции се регистрират целогодишно с преобладаваща есенно-
зимна и зимно-пролетна сезонност. Характерно е засягане на детската възраст, но 
при различните инфекции преобладава засягане в различни възрастови групи. Разпре-
делението по пол показва засягане на двата пола – мъже – 52%, жени – 48% като са 
отчетени различия при отделните инфекции. Заключение: Отчитат се промени в ха-
рактеристиката на епидемичния процес при контролирани с ваксина и неконтролирани 
инфекциозни заболявания. Това позволява да се направи епидемиологична диагноза и да 
се набележат по-нататъшните подходи в борбата с тези заболявания.

Ключови думи: дихателни инфекции, епидемичен процес, профилактика
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RESPIRATORY INFECTIONS IN PLEVEN DISTRICT (2006-2010) – EPIDEMIOLOGICAL STUDY

M. Karcheva1, G. Gancheva1, I. Makaveev2

1 Department of Infectious diseases, epidemiology, parasitology and tropical medicine, Medical University-Pleven, 
Bulgaria, 

2 department of preventive medicine – Pleven, Scientifi c center for Military Epidemiology and Hygiene-Sofi a 

SUMMARY 
Respiratory infections are one of the most common diseases in humans. They frequently cause tem-

porary disability. The aim of this study was to present trends in the prevalence of respiratory infections, sub-
ject to mandatory registration, in Pleven for the period 2006 to 2010. Materials used come from reports RZI 
Pleven. The methods used were epidemiological study and epidemiological analysis. Visualization of results 
was performed in an environment MS-Excel-2003. Results: For the period studied in Pleven district were 
registered 6280 cases of respiratory infections. They represented 68.25% of the total infectious morbidity in 
the area. Most of cases were chickenpox – 4778. Respiratory infections were recorded throughout the year 
with predominantly autumn-winter and winter-spring seasonality. Typical was the involvement of childhood, 
but predominant involvement with different infections was various in age groups. Distribution by sex shows in-
volvement of both sexes – men – 52% and women – 48% but differences were reported in individual infections. 
Conclusion: Changes in the characteristics of the epidemic process in controlled vaccine and uncontrolled in-
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Въведение: Дихателните инфекции са ак-
туален проблем на съвременното здравеопазва-
не. Въздушно- капковият механизъм на преда-
ване е високо ефективен и осигурява широкото 
им разпространение. Този факт ограничава при-
ложението на ефективни мерки по отношение на 
източника, механизма и пътищата на предаване 
на инфекцията. Това обяснява и широкото им раз-
пространение в детска възраст.

Към тази група инфекции се отнасят забо-
лявания като морбили, епидемичен паротит, рубе-
ола, коклюш, паракоклюш, туберкулоза, стрепто-
кокова инфекция, менингококова инфекция, грип, 
остри респираторни заболявания и др.  

Развитието на специфичната имунопрофи-
лактика доведе до контролиране на епидемичния 
процес при редица инфекциозни заболявания – 
морбили, рубеола, епидемичен паротит. Интен-
зивността на епидемичния процес при някои за-
болявания намалява (епидемичен паротит, рубе-
ола, коклюш), а при други се наблюдава елимини-
ране на заболяванията (дифтерия, морбили). При 
ваксинопредотвратимите заболявания най-чести-
те форми на разпространение на епидемичния 
процес са спорадичните случаи и епидемичните 
взривове. Така например през 2009 г. в България 
настъпи подем на заболяемостта от епидемичен 
паротит – 14,6%000, през 2005 г. заболяемостта от 
рубеола е 25,4%000, коклюш през 2009 г. – 3,3%000. 
При пробив в имунопрофилактиката се развиват 
и епидемии с различна интензивност (морбили 
през 2010 г. – 292,1%000). Трайно елиминиране на 
заболяемостта се наблюдава при дифтерия. За 
последните 36 години (1975-2011 г.) са регистри-
рани 5 случая на дифтерия, последният от които 
през 1995 г. със заболяемост 0,01%000. При инфек-
ции, при които няма разработена или не се при-
лага масово специфична имунопрофилактика, се 
наблюдава ежегодно епидемично разпростране-
ние (варицела, грип). Сравнително постоянна се 
запазва през последните години заболяемостта 
при скарлатина – 64,6%000 през 2000 г., 34,3%000 
през 2010 г. и при активна туберкулоза – 127,7%000 
през 2005 г. и 90,5%000 през 2010 г. 

Цел на настоящото проучване е да се пред-
ставят тенденциите в разпространението на ди-
хателни инфекции, подлежащи на задължителна 
регистрация, в област Плевен за периода 2006-
2010 г.

Материал и методи: Използвани са данни 
за заболелите от отчети на РЗИ-Плевен. Приложе-
ни са методите на епидемиологичното проучване 
и епидемиологичния анализ. Онагледяването на 
резултатите е извършено в среда MS-Excel-2003.

Резултати и обсъждане: За проучения 
период в област Плевен са регистрирани 6280 
случая на дихателни инфекции. Те представля-
ват 68.25% от общата инфекциозна заболяемост 
в областта. Разпределение по години е неравно-
мерно – най-малък брой са регистрирани през 
2008 г. – 649 (заболяемост 218,51%000), а най-го-
лям е броят на заболелите през 2007 г. – 1992 (за-
боляемост 660,40%000). Регистрираните случаи по 
нозологични единици са представени на фиг.1. От 
данните се вижда, че преобладават заболели от 
варицела – 4778 за целия проучван период. Този 
резултат се обяснява с липсата на специфична 
имунопрофилактика в страната, с високия кон-
тагиозен индекс при това заболяване и високата 
възприемчивост на децата до 7 години. Анализът 
на заболяемостта от варицела по години показ-
ва, че тя е най-висока през 2007 г. – 595,75%000 
(1797 заболели). Най-ниска е заболяемостта през 
2008 г. – 109,09%000 (325 заболели). Наблюдава се 
вълнообразен епидемичен процес с редуване на 
година с по-висока, следвана от година с по-ни-
ска заболяемост. Както е известно, варицелата е 
инфекция с добре изразена цикличност през 3- 6 
години [5]. Липсата на такава в нашето проучване 
си обясняваме с краткия проучван период. 

След период на временно елиминиране на 
морбили както в областта, така и в страната, за-
боляването се завърна с епидемичен подем през 
2009 г. и регистриране на епидемия през 2010 г. 
През последните години морбили протича под 
формата на епидемии в редица европейски стра-
ни [6]. В област Плевен са регистрирани 473 слу-
чая, един в края на 2009 г. и 472 през 2010 г. Забо-
ляемостта съответно е 0,34%000 и 162,43%000. При-
чина за възникване на епидемичната ситуация е 
натрупване на възприемчиво население през го-
дините, в резултат на пропуски в имунизацията. В 
друго наше проучване се установи, че над 90% от 
заболелите лица са от ромски произход. Подоб-
ни резултати са наблюдавани и в други региони в 
страната [3, 6].

За проученият от нас петгодишен период 
рубеолата се регистрира под формата на спора-
дични случаи с прекъсване на епидемичния про-
цес през 2007 г. и 2009 г. Разпространението на 
заболяването се контролира от живата рубеолна 
ваксина в състава на триваксината морбили-па-
ротит-рубеола. В различни страни с висок имуни-
зационен обхват се наблюдава същата тенден-
ция. СЗО препоръчва имунизационен обхват над 
80% с рубеолна ваксина, както и имунизация на 
жени в детеродна възраст [7, 8].

Епидемичният процес при паротит протича 

fectious diseases were found. This allows for an epidemiologycal diagnosis and to identify further approaches 
to reduce incidence of these diseases. 
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без прекъсване, със запазена цикличност – ре-
дуване на периоди на подем през 2-3 години с 
междуепидемични периоди с нисък интензитет. В 
нашето проучване епидемичен подем е регистри-
ран през 2008 г. със 133 заболели и заболяемост 
44,64%000. От епидемичен паротит боледуват 
както неимунизирани, така и имунизирани лица, 
което поставя въпроса за епидемиологичната 
и имунологична ефективност на имунизацията. 
Подобни дискусии се провеждат и в други страни 
във връзка с възникналите през 2006 г., 2007 г., 
2008 г. епидемични взривове в страни с масова 
специфична имунопрофилактика срещу епиде-
мичен паротит [4].

По отношение на коклюш следва да отбе-
лежим, че се наблюдава снижаване на заболя-
емостта и регистриране на спорадични случаи. 
Такива не се съобщават през 2008 г. и 2009 г. Въ-
преки това епидемичният процес не е напълно 
контролиран. Регистрират се случаи на коклюш 
сред възрастни. Проучвания върху имунитета при 
ваксинирани срещу коклюш деца показва ниво на 
ниска серопозитивност в ранна детска възраст. В 
редица страни се работи по създаване на подо-
брени ваксини срещу коклюш [9, 10].

Скарлатината е заболяване, при което 
липсва специфична имунопрофилактика. Борба-
та с него се води чрез екстрена профилактика с 
антибиотици. Благодарение на нея заболяемост-
та от скарлатина през последните години е нама-
лена и в област Плевен се движи между 17,67%000 
през 2009 г. и 44,42%000 през 2007 г. Прекъсване 
на епидемичния процес не се наблюдава.

Туберкулозата запазва ниво на заболя-
емост средно около 20%000. През 2007 г. е реги-
стрирана най-ниска за периода заболяемост – 
16,24%000, а през 2008 г. – 28,87%000. Случаи се 
регистрират ежегодно. Според СЗО през 2010 г. 
са регистрирани 8,8 милиона нови случаи на ту-
беркулоза и 1,5 милиона смъртни случаи. Заболя-
ването се свързва с бедността, пренаселеността 
и недохранването. В страните с ниски доходи и 
бедните райони, в рамките на големите градове в 
развитите страни се съобщава за висок процент 
на туберкулоза и смърт в резултат на нея. Тубер-
кулозата остава основен глобален здравен про-
блем в световен мащаб [11, 12].

Както е известно дихателни инфекции се 
проявяват с характерната зимно-пролетна сезон-
ност, което се потвърди и от нашето проучване. 
При някои заболявания не се наблюдава сезон-
ност, напр. при епидемичен паротит случаи се 
регистрират целогодишно с преобладаване през 

пролетта и лятото, при рубеола поради ниската 
заболяемост не може да се отчете сезонност, но 
регистрираните единични случаи са през зимни-
те месеци. Случаите на коклюш са регистрира-
ни през зимните и летните месеци. Подчертана 
зимно-пролетна сезонност се наблюдава при ва-
рицела, скарлатина и туберкулоза. Морбилната 
инфекция през епидемичната 2010 г. протече със 
зимно-пролетна сезонност.

Дихателни инфекции са с подчертан дет-
ски характер. Това показват и данните от фиг.2. 
Най-атакуваните възрастови групи са 1-4 г., 5-9 г., 
10-14 г. От дихателни инфекции боледуват всички 
възрасти. През епидемичната за морбили 2010 г. 
най-засегнатите възрастови групи са 1-4 г., 0-1 г. 
и 5-9 г. Боледуват неимунни лица и от големите 
възрастови групи [1,2,3]. При епидемичния паро-
тит се наблюдава изместване на заболяемостта 
в по-големи възрастови групи – 10-14 г., 20-24 г., 
15-19 г. Регистрират се случаи до 54 г. възраст 
като боледуват имунизирани и неимунизирани в 
детството си лица. Голяма част от заболелите са 
лица, родени в годините на преустановена иму-
низация в страната [4]. Заболелите от рубеола са 
малко на брой – 2 във възрастова група 1-4 г., 1 
заболял – 0-1 г. и 1 във възрастова група 30-34 г. 
Най-голям е броят на заболелите от коклюш във 
възрастова група 0-1 г. – 9. Варицелата засяга 
всички възрастови групи, но най-голям е техни-
ят брой във възрастта от 1 до 4 години. Подобна 
е констатацията при скарлатина – атакувани са 
деца от 1 до 4 години. От туберкулоза боледуват 
всички възрастови групи – единични случаи в ран-
на детска възраст. Най-атакуваната възрастова 
група е 35-39 г., следвана от 40-44 г.

Заключение: Профилактиката на дихател-
ните инфекции на сегашния етап се определя от 
наличието на ваксини срещу морбили, паротит, 
рубеола, коклюш, дифтерия, грип. При стрепто-
кокова и менингококова инфекци се извършва 
есктрена профилактика с антибиотици, при грип 
се прилагат химиотерапевтични средства. Имуно-
глобулинови препарати се прилагат при менинго-
кокова и стафилококова инфекция. 

При дихателни инфекции, при които няма 
специфични средства за профилактика се разчи-
та предимно на противоепидемичните мерки. Тях-
ната ефективност е незначителна с оглед лесния 
механизъм на предаване на инфекцията. Изола-
цията при леките и атипично протичащи клинични 
форми не винаги е възможна. Всички тези обстоя-
телства следва да ни подскажат, че епидемичният 
процес при тях остава неконтролируем. 
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Резюме 
Към настоящият момент има натрупани множество данни за епидемиологичните 

рискове при кръвнопреносими инфекции. Медицинските сестри са основна група здрав-
ни служители, които са изложени на такива рискове в професионални условия. ЦЕЛ. 
Настоящото проучване има за цел да оцени познанията на медицинските сестри от-
носно рисковете от инфектиране с кръвнопреносими биопатогени и подготовката им 
за превенция. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. Използвана е непряка индивидуална анонимна ан-
кета, обхващаща 79 медицински сестри от различни отделения на УМБАЛ-Плевен. За 
целта на проучването е разработена анкетна карта, съдържаща 20 закрити въпроса 
от областта на епидемиологията, дезинфекцията и безопасност при работа с вирус-
ните хепатити и СПИН. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ. Резултатите показват по-добра 
информираност на медицинските сестри от високорисковите звена в сравнение с тези 
от умеренорисковите относно готовността за грижи при серопозитивни пациенти 
(60,61%/34,78%), (p<0,023). Относителният дял на правилно отговорилите от високо-
рисковите структури (81,82%) относно превантивните мерки при рискова експозиция 
(попадане на биологичен материал върху конюнктива) е значително по-висок от този 
при умеренорисковите (8,70%), (р<0,0001). Постекспозиционната профилактика при 
настъпил рисков инцидент (убождане, порязване) показва значително по-висок относи-
телен дял на правилно отговорилите от умеренорисковите групи (93,48%) в сравнение 
с тези от високорисковата група (69,70%), (р<0,005). Сравнително в по-ниска степен 
е оценката за някои от останалите разглеждани критерии. ИЗВОДИ. Оценката на 
познанията на медицинските сестри относно опасностите при кръвнопреносимите 
инфекции и защитата на болни и медицински персонал дава възможност за установя-
ване на пропуски в подготовката им. Получените резултати могат да послужат за 
оптимизиране обучението на тази категория медицински персонал по проблемите на 
вътреболничните инфекции. 

Ключови думи: анкета, епидемиологичен риск, кръвнопреносими инфекции, медицин-
ски специалисти.
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Въведение
Профилактиката на кръвнопреносимите 

инфекции сред медицинския персонал включва 
няколко взаимосвързани направления. Ефектив-
ността на мерките за реализиране превенцията 
на тази група инфекции също  трябва да се раз-
глежда като резултат от дейности, в по-голямата 
си част взаимно обуславящи се. В този смисъл, 
познанията на отделните категории медицински 
служители върху епидемиологичния риск в бол-
ниците се открояват като ключов фактор, от който 
пряко зависи насочеността на конкретните про-
веждани мерки; тези познания повлияват съответ-
но и ефективността на защитата [4, 7]. 

Медицинските сестри се явяват непосред-
ствени изпълнители или участващи в изпълнени-
ето на преобладаващата част от диагностично-
лечебните процедури в болнични условия.  Зна-
чителен дял от дейността им заемат инвазивните 
процедури, отдавна доказани като високорискови. 
Представите, които тези медицински специалисти 
имат за кръвния механизъм на предаване на ин-
фекцията, а също и подготовката им за адекватна 
превенция, са от решаващо значение както при 
самостоятелно извършване на манипулаци, така 
и при работа в екип. На тях се възлагат основ-
ните отговорности в отделението/клиниката върху 
обеззаразяването на медицинския инструмента-
риум и контрола върху болничната хигиена. Ин-

формираността им относно епидемиологичните 
рискове и възможностите за адекватна и актив-
на превенция са важни ориентири за оптимизи-
ране на съвременния инфект контрол. Въпросът 
е обект на внимание от страна на епидемиоло-
зи, инфекционисти, микробиолози, хигиенисти и 
здравни мениджъри. За допълване на познания-
та в тази насока, което е важно за оптимизиране 
превенцията на кръвнопреносимите инфекции в 
болнични условия, се провежда допълнително 
обучение на състава по адаптирани програми. 

Цели на проучването
Настоящото проучване има следните цели: 

да се проверят основните теоретични познания 
на медицинските сестри от многопрофилна уни-
верситетска болница относно рисковите ситуации 
за заразяване с кръвнопреносими биопатогени; 
да се установи степента на познаване на някои 
от основните утвърдени противоепидемични и хи-
гиенни дейности; да се добие представа за готов-
ността за полагане на грижи към пациенти, които 
са потенциални източници на СПИН инфекция, 
както и нагласата за разяснителна дейност сред 
населението по тези въпроси.

Материали и методи
Обект на проучването
Анкетирани са общо 86 медицински сестри 

с различен трудов стаж от две групи болнични 

2 Department of Hygiene, environmental health, occupational diseases and disaster medicine, MU - Pleven, 
3 Medical College, MU - Pleven, 
4 „Dr. G. Stranski“ Hospital – Pleven 

SUMMARY  
At present there are a number of accumulated data on the epidemiological risks of blood transmitted 

infections. Nurses are a key group of health workers who are exposed to such risks in a professional environ-
ment. PURPOSE. This study aims to assess the knowledge of nurses about the risks of infection with blood- 
transmitted biopathogens and their readiness for prevention. MATERIALS AND METHODS. An indirect anony-
mous questionnaire is used for the study of 79 nurses from various departments of the University Hospital of 
Pleven. For the purpose of this study a questionnaire was developed containing 20 closed questions in the fi eld 
of epidemiology, disinfection and safety when working with viral hepatitis and AIDS. RESULTS AND DISCUS-
SION. The results show a good awareness of the nurses in high-risk units compared with those of moderate 
risk on willingness to care for HIV-positive patients (60,61% / 34,78%), (p <0,023). The proportion of correct 
answers of high-risk units (81.82%) on preventive measures in risk exposure (incidental contact of biological 
material on the conjunctiva) is signifi cantly higher than that of moderate risk units (8.70%) (p <0.0001). Post-
exposure prophylaxis in occurred risk incidents (punctures, cuts) showed a signifi cantly higher percentage of 
correct answers from moderate risk groups (93.48%) compared with those from high-risk groups (69.70%) (p 
<0.005). Comparatively lower level is estimated in some other considered criteria. CONCLUSIONS. Assess-
ment of knowledge of nurses about the dangers of blood- transmitted infections and protection of patients and 
medical staff will allow the detection of gaps in their preparation. The results obtained can be used to optimize 
the training of this category of medical staff on the problems of nosocomial infections.
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структури – високорискови и умеренорискови от-
деления. Коректно попълнените анкети, анализи-
рани в доклада, са 79. Високорисковите звена са 
представени от Отделение за Гнойна и септична 
хирургия, Отделение за детска хирургия и Клини-
ка за активно интензивно лечение – 33 анкети-
рани (41,77%), а умерено рисковите от Първа и 
Втора кардиологични клиники и Клиника по педи-
атрия с общо 46 анкетирани (58,23%).

Анкетен метод
Данните са събирани чрез пряка индивиду-

ална анонимна анкета, разработена специално за 
проучването, включваща общо 20 затворени въ-
проса тип „меню” с по 3 възможности за отговор. 
Въпросите са свързани с издържливостта на при-
чинителите на вирусен хепатит В (ВХВ), вирусен 
хепатит С (ВХС) и СПИН в болничната среда и кон-
тагиозността на съответните вируси, оценяване 
значението на пътищата на предаване и конкрет-
но на различните увреждащи (предразполагащи) 
фактори, стандартните мерки и методите за обез-
заразяване които се препоръчват при обикновени 
условия и при настъпил инцидент, самооценка на 
извършваната превантивна дейност, готовността 
за  разясняване на превенцията сред пациентите 
и обществото, внедрената рутинна имуноприфи-
лактика, постекспозиционната профилактика вкл. 
и необходимостта от наблюдение на претърпя-
лите инцидент от инфекционист, хигиена на бол-
ничната среда. Анкетираните бяха разделени по 
два показателя – съобразно епидемиологичните 
рискове в звеното, в което работят и съобразно 
натрупания трудов стаж по специалността.

Статистически метод
Организацията на първичната информация 

се извърши с програмния продукт MS Offi ce Excel 
2003. Използваше се софтуерният статистически 
пакет Epi InfoTM 7.  При сравняване на групите се 
приложи непараметричен метод за проверка на 
хипотези – тест на Pearson (χ2).

Резултати
Събраните данни от анкетите са групирани 

по следния начин:
I. Разпределение на резултатите по от-

носителен дял на верните отговори за всеки 
отделен въпрос

В тази част на доклада данните се пред-
ставят в три подраздела, съответно обособени 
по критериите: обща епидемиологична информи-
раност, оценка на риска и превенция, хигиенни и 
социално-хигиенни аспекти.   

1. Информираност относно причини-
телите, механизма и пътищата на предава-
не на кръвнопреносимите инфекции

Относителният дял на правилно инфор-
мираните, че причинителят на ВХВ е най-конта-
гиозния в сравнение с причинителите на  ВХС и 
СПИН, се оказа 55,70%.  Грешно отговорилите се 
разпределят в два сходни дялове – 21,52% посоч-
ват СПИН и 22,78 посочват ВХС. По отношение 
пътищата на предаване, анкетираните показват 
много добра информираност – 100% са дали точ-

нен отговор на въпроса за СПИН и 96,20% на въ-
проса за ВХВ. Високата издържливост на хепатит-
ния В вирус при изсушаване е посочена правилно 
в 65,82% от картите. 

2. Оценка на условията за безопасна ра-
бота и познаване на превенцията

Вярна преценка за степента на същест-
вуващите рискове в звеното където работят, съ-
гласно класификацията на болничните структури 
по стандарта за ВБИ, дават 100% медицинските 
сестри от високорисковите звена и едва 52,2 % 
(22 анкети) от умеренорисковите. Пълна характе-
ристика на рисковите експозиции за заразяване 
с кръвнопреносими биопатогени правят 89,87%; 
6,33% (5 анкетирани) посочват само убождането с 
игла като рисково, а 3,80% (3 анкетирани) – само 
попадане на кръв и телесни течности върху лига-
вица и кожа с нарушена цялост. Адекватното тре-
тиране на използваните спринцовки, игли и реже-
щи инструменти  за еднократна употреба се раз-
бира от малко повече от половината участвали в 
анкетата – 58,23%.  Преобладаващия процент на 
неправилно отговорилите (39,24%) е за разчленя-
ване, а 2,53% (2 мед. сестри) са за извършване 
на други манипулации с такъв инструментариум. 
Правилна представа за общите предпазни мерки 
имат 98,73%; подобно е положението и за нали-
чието на внедрена ваксина срещу ВХВ – 97,47%. 
Сравнително по-нисък е процентът на верни-
те отговори за приоритета на стерилизацията в 
автоклави като метод, гарантиращ най-сигурна 
безопасност на медицинския инструментариум – 
82,28%. Останалите 17,72% анкетирани посочват 
химио-термодезинфекцията като най-надежден 
метод за обеззаразяване. Интересна се оказа си-
туацията относно мерките, целящи ограничаване 
разпространението на вируса на хепатит С като 
ВБИ: само 2,53% се насочват към възприетата 
и формулирана като самостоятелна мярката за 
разделяне на серопозитивните и серонегативните 
пациенти и апаратите, на които да се провежда 
диализа, но 92,41% посочват отговора, съдържащ 
такова разделяне на пациенти и апаратура плюс 
периодичното скриниране на пациенти и персо-
нал. В този смисъл, не може категорично да се 
приеме, че респондентите дават масово неверен 
отговор, т.е., че изключват адекватна постановка 
на отговора. Самооценката за безопасно пода-
ване на остри/режещи инструменти при работа 
в екип показва 83,54% пълно познаване на про-
блема и съответно 16,46% частично. По-ниски са 
показателите за самооценката относно спазване-
то на изискванията за работа в условия на болни 
от вирусни хепатити и СПИН – 74,68% твърдят че 
спазват правилата при всички случаи, докато ос-
таналата една четвърт (25,32%) отбелязват, че го 
правят само ако това не затруднява работата им. 
Труден се е оказал въпросът за разграничаване 
степента на риска от инфектиране между перку-
танната инокулация на кръв и телесни течности и 
обикновен контакт на увредена кожа с такива био-
логични материали. Само 16,46% са дали верния 
отговор. Последният въпрос от раздела е върху 
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промиването на очи с течаща вода след попадане 
на кръв. По-висок процент – 46,84% е отбеляз-
ан за 5 минутно промиване, докато за 15 минути 
(възприетото за целта и необходимо време) са ре-
гистрирани 39,24% верни отговори.

3. Оценка познанията на медицинските 
сестри по някои хигиенни и социално-хиги-
енни аспекти в превенцията на кръвнопре-
носимите инфекции

Сред специалистите по здравни грижи с по-
продължителен стаж бяха отбелязани единични 
случаи на липса на увереност и нагласа за пола-
гане на грижи към пациенти, които са потенциал-
ни източници на ХИВ/СПИН инфекция. Готовност-
та за извършване на разяснителна дейност сред 
населението по тези въпроси в 20,25% отстъпва 
място на убедеността, че стоят настрана от тази 
неформална дейност. Правилно насочване на 
опасните болнични отпадъци посочват 74,68%. 
Допълване на познанията в тази област се прави 
основно чрез интернет – 51,90%.

II. Разпределение на резултатите по от-
носителен дял на верните отговори за рабо-
тещи във високорискови и умеренорискови 
болнични структури

За сравняване познанията на работещите в 
двете категории болнични структури са подбрани 
отделни пунктове от анкетата.

Показателна е по-високата степен на го-
товност за грижи при серопозитивни пациенти на 
медицинските сестри от високорисковите звена в 
сравнение с тези от умеренорисковите (60,61% 
спрямо 34,78%), (p<0,023). Относителният дял на 
правилно отговорилите от високорисковите струк-
тури за обема на превантивните мерки при риско-
ва експозиция (попадане на биологичен материал 
върху конюнктива) 81,82% е многократно по-висок 
от този при умеренорисковите структури (8,70%), 
(р<0,000). На въпроса за жизнеспособността на 
вируса на хепатит В има повече от двукратно пре-
вишаване на верните орговори, дадени от рабо-
тещите във високорискови звена – 96,97 срещу 
43,48 от другата група (p<0,000). Отговорите за 
незабавната постекспозиционна профилактика 
при настъпил рисков инцидент (убождане, поряз-
ване) също показват значма разлика, но в полза 
на  медицинските сестри от умеренорисковите 
групи - делът на правилно отговорилите е 93,48%, 
а на  високорисковата група 69,70%, (р<0,005). 
Подобно е и съотношението на отговорите, изяс-
няващи мнението на този вид медицински специ-
алисти относно потребността от неформалното 
им участие в разясняване риска и превенцията 
на кръвнопреносимите инфекции сред различни 
групи население. По този пункт на проучването са 
отразени следните стойности: 86,96%  от анкети-
рания персонал от умеренорисковите звена смя-
та подобно участие за необходимо; персоналът 
от високорисковите звена е отговорил положител-
но в 60,61%, (р<0,007). Предпочитането на спе-
циализирани източници на информация за ХИВ/
СПИН инфекцията пред интернет и вестници и 
списания също показва по-висок процент при  ра-

ботещите в умеренорисковите звена – 54,35% от 
тях посочват учебниците като източник; за рабо-
тещите във високорисковите клиники това става в 
30,30% (р<0,034).

Обсъждане
Проведеното анкетно проучване дава дан-

ни за някои познания върху съвременната бол-
нична епидемиология и болнична хигиена. От об-
щия брой 86 направени  анкети, 7 не са включени 
в статистическата обработка поради непопълва-
не на отделни позиции, основно на запитването 
за издържливостта на хепатитния В вирус и две с 
каква ваксина се разполага в момента за профи-
лактика на кръвнопреносимите инфекции.

Нивата на информираност по въпроси от 
общата епидемиология са в интервала от 55,70% 
при въпроса за степенуване контагиозността на 
трите биопатогена до 96,20% при разглеждане на 
вероятните и нетипичните пътища за предаване 
на ВХВ. Фактът, че малко повече от половината 
(55,70%) познават по-големите епидемиологични 
опасности на хепатитния В вирус, а останалата 
част поставя  на първа позиция вируса на хепатит 
С (22,78%) или ХИВ (21,52%) според нас може да 
се обясни с по-голямото внимание, което се от-
деля на последните две инфекции в медийното 
пространство в настоящия етап. Публикациите и 
различни други масови материали с насоченост 
към СПИН и ВХС сега са по-чести, а за ВХВ те 
са основно в недалечното минало. За извежда-
не контагиозността на вируса на СПИН на първо 
място вероятно косвено влияят тежестта на за-
боляването и сигурната прогресия към фатален 
край, а също и глобалното му разпространение, 
формиращи определени психологични ефекти 
сред обществото. Това становище се подкрепя и 
с данните от отговорите на въпроса за набавяне 
на информация. Те кореспондират с данните от 
въпроса за контагиозността – 51,90% обогатяват 
познанията си от интернет, а 3,80% от вестници и 
списания, т.е близо 2/3 ползват друга литература, 
вместо учебно-медицинска или  справочна с кон-
кретни становища на експерти.

По въпросите, свързани с оценката на ри-
ска и практическата превантивна дейност, се на-
блюдава много по-широк диапазон на установе-
ните статистически данни. Най-малко правилни 
отговори (16,46%) има при сравняване на риска 
между перкутанната инокулация на кръв и телес-
ни течности и обикновенното попадане на такива 
продукти върху интактна или увредена кожа. За 
СПИН, по литературни данни, в първият случай 
тя се изчислява на 0,3% (1 на 300 убождания), 
докато във вторият тип инцидент се приема че е 
0,1% (1 на 1000 зацапвания). За ВХС рискът от ин-
фектиране след перкутанно проникване достига 
7%, а за ВХВ до 30%. Посочените ниски отговори 
за инокулацията вероятно се дължат на обстоя-
телството, че другият тип инцидент (обикновенно 
зацапване с различни телесни течности) е по-чес-
то срещан в ежедневната сестринска практика. 
Недобро познаване на правилата за безопасна 
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техника при манипулации проличава от отгово-
рите по въпроса за поведението след използване 
на спринцовки и инструменти за еднократна упо-
треба. Неразчленяване и поставяне в непроби-
ваеми контейнери обозначават 58,23%, а 39,24% 
са дали отговор че се прави разчленяване на иг-
лите от спринцовки и от системите. Рисковете от 
убождане на ръцете и последващо инфектиране 
при работа с устройства за кръвни манипулации, 
които се разглобяват след употреба, са точно 
дефинирани през 80-те години [5], поради което 
съвременната медицинска практика и справоч-
но-нормативната база у нас към момента не го 
допускат [1, 2, 3]. Най-високи стойности на верни 
отговори в тази част на проучването получаваме 
за дефинирането на общите предпазни мерки 
(98,73%) и на запитването срещу кое от заболя-
ванията има внедрена ваксина (97,47%). Недос-
татъчна информираност по последния пункт има 
в 2 анкети - едно твърдение за налична ваксина 
срещу СПИН и едно за ваксина срещу ВХС. Два-
та грешни отговора са на здравни специалисти 
от умеренорискови звена с трудов стаж над 10 
години. Що се отнася до различията между отго-
ворите на голяма част от анкетираните за профи-
лактиката на ВХС в хемодиализните отделения 
(посочващи разделяне на пациенти и апаратура и 
периодично скриниране на пациенти и персонал 
– 92,41%) и възприетата към момента стратегия 
(само разделно третиране на обособена за цел-
та апаратура – отговорили 2,53%), коментирани 
в предишния раздел на доклада, те вероятно са 
продиктувани от представата за профилактика с 
максимален обхват. Въпросът отразява специфи-
ката на профилактичната дейност в специализи-
рани болнични единици за хемодиализа и поради 
това правилният отговор се е оказал неразпознат 
от мнозинството анкетирани, работещи в звена 
с хирургичен и терапевтичен профил. Установе-
ните в нашето проучване стойности от 74,68% на 
сестрите които безусловно спазват всички изиск-
вания за безопасна работа са близки до данните 
в сходно проучване на австралийски автори сред 
медицински сестри в колежанска болница – 73% 
заявяват, че постоянно прилагат универсалните 
предпазни мерки, 58% винаги използват ръкави-
ци когато работят с кръв и 85% когато извършват 
процедури свързани с урина и изпражнения [6].

Сравнителната характеристика на познани-
ята на двете основни групи е разнопосочна. По 
някои от критериите превъзходство имат рабо-
тещите във високорисковите звена – например 
готовността за полагане на грижи за ХИВ серо-
позитивни лица е почти два пъти по-голяма при 
медицинските сестри от високорисковите звена 
(60,61% срещу 3,78% за умеренорисковите). Под-
чертано по-добро  представяне показват същите 
специалисти и на въпроса за устойчивостта на хе-
патитния В вирус, като информираността им дос-
тига 96,97%; на другата група е 43,48%. Подобно 
е и съотношението на правилните отговори за оп-
ределяне категорията на звеното, в което работят 
съобразно възприетите 3 степени на риск – вички 

мед. сестри от високорисковите структури дават 
верен отговор, докато при другата категория този 
процент е само 52,2%. Най-голяма е разликата в 
положителните отговори за незабавната профи-
лактика на очите при инцидент – 81,82% от висо-
корисковите звена, съответно 8,70% за алтерна-
тивната група. Обощението по тези критерии по-
казва по-добра оценка на обстановка свързана с 
хепатитен В вирус, по-висока степен на готовност 
за обгрижване на болни от СПИН и по-ефективна 
превенция на очи при инцидент за представите-
лите на високорисковите звена. От друга страна, 
регистрираните данни от медицинските специа-
листи в умеренорисковите звена показват по-до-
бри резултати за обема на общата профилактика 
(93,48% срещу 69,70), по-правилен подход при из-
ползване на източниците за информация (54,35% 
срещу 30,30) и в положителното си отношението 
към разяснителна дейност по проблема сред об-
ществото (86,96% срещу 60,61%).

Заключение 
През последните десет години научните 

познания за кръвнопреносимите инфекции имат 
изключителен възход, изискванията за безопасна 
работа на медицинските  специалисти са обвър-
зани конкретно с трудовото законодателство, дис-
кутират се позиции по сложни етични проблеми. 
Оценката на познанията на медицински сестри 
относно опасностите при кръвнопреносимите ин-
фекции и защитата на болни и медицински персо-
нал дава възможност за установяване на пропус-
ки в подготовката им. Получените резултати при 
работещи в конкретни болнични звена могат да 
послужат за оптимизиране на тяхното обучение 
по безопасност и здраве при работа, както и да 
допринесат за повишаване качеството на техния 
труд.
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ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ДИЗЕН-
ФЕКТАНТИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБРАБОТКА 
НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИТЕ ЕНДОСКОПИ И 
БРОНХОСКОПИ

Въжаров И., Заякова Й., Петев Й.

МБАЛ – Варна към ВМА

РЕЗЮМЕ
След гастроинтестинална ендоскопия и бронхоскопия по апаратите се изолират 

много микробни и вирусни агенти. За да не се допусне предаване на инфекцции на паци-
ентите е необходима обработка и дезинфекция на ендоскопската апаратура. Стати-
ята разглежда предимствата и недостатъците на използваните за тази цел дезин-
фектанти. Въпреки, че излагането на течността или изпаренията на глутаралдехида 
причинава редица здравословни проблеми, той остава най-често използвания препарат 
за дезинфекция на ендоскопите. Алтернатива на глутаралдехида са пероцетана кисе-
лина и орто-пара алдехида. 

Ключови думи: дизефектанти, гастроинтестинална ендоскопия
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE DISINFECTANTS USED FOR TREATMENT OF THE 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPIES AND BRONCHOSCOPIES

Vazharov I., Zayakova Y., Petev Y.
MHAT – Varna, MMA

SUMMERY

After gastrointestinal endoscopy and bronchoscopy many microbial and viral agents are isolated on the 
apparatuses. Treatment and disinfection of the endoscopic apparatuses are necessary to prevent transmission 
of infections to the patients. The article views the advantages and disadvantages of the disinfectants used. 
Although the exposition to glutaraldehyde - liquid and gas causes a number of health problems, it remains the 
most frequently used disinfectant for disinfection of endoscopes. The alternative of glutaraldehyde are perace-
tic acid and ortho-para aldehyde.

Key words: disinfectants, gastrointestinal endoscopy.
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За постигане на високо ниво на дезинфек-
ция на гастроинтестиналните ендоскопи и брон-
хоскопи се използват химични стерилизанти или 
дезифектанти, които дават високо ниво на дезин-
фекция. (High-level disinfectant-HLD) Проф. William 
Rutala дава дефиницията на това понятие, а 
именно, това е химически препарат, разрешен за 
употереба, който може да унищожи всички вируси, 
вегетативни бактерии, гъбички, някои, но не всич-
ки бактериални спори[1]. Използваните понастоя-
щем препарати са:

1. Препарати съдържащи минимум 2% раз-
твор на глутаралдехид – Cidex, Asep, Totacide 28, 

Cetylcide-G, MedSci, Procide, Omnicide, Metricide 
Plus, Metricide 28. Повече от 30 години това е най-
често използвания в света течен гермицид[2]. Има 
отлични биоцидни качества, активност при нали-
чие на органична материя (20% телешки бульон) 
и не е корозивен към ендоскопкото обурудване, 
гума или пластмаса. В зависимост от времето за 
накисване унищожава всички микроорганизми – 
2 минути за повечето инфекциозни агенти - HIV, 
ентеровируси, HBV, HCV, 5-10 минути ниски титри 
Mycobacterium tuberculosis, а 20 минути високи 
титри, Mycobacterium avium intracellulare се уни-
щожава за 65-70 минути. Бързо се унищожава и 
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Helicobacter pylori. При неспазване на протоколи-
те за почистване и дезинфекция (отделните стъп-
ки и времето за накисване) е възможен пренос на 
инфекция от пациент на пациент[3]. Излагнето на 
течността или изпаренията на глутаралдехида 
причинава редица здравословни проблеми: пре-
дизвиква дразнене на очите и гърлото, гадене при 
работа с този химикал[4]. 

2. Орто-пара алдехид (ortho-phthalalde hyde 
OPA) - Opaciden Solution, Cidex OPA. Високо ниво 
дизефенктант, който е в употреба от 1999г. Про-
учванията показват отлични дезинфекционни ка-
чества in vitro. Например той има много по-добра 
антимикобактериална активност от глутаралдехи-
да, включително и срещу резистентни щамове и 
е жизнеспособна алтернатива за високо ниво на 
дезинфекция[5]. 

3. Пероцетана киселина (съдържа водоро-
ден прекис и оцетна киселина) - Nu Cidex, Steris – 
унищожава бактерии, гъбички, бактериални спори 
и вируси. Това е другата възможна алтернатива 
на глутаралдехида,  като е по-малко дразнеща от 
него. Неудобството е че е по-малко стабилна от 
глутаралдехида и веднъж приготвена, трябва да 
се сменя на 24 часа. Понастоящем, това е най-
често използвания дезифенктант в ендоскопските 
единици в Португалия[6].

4. Алкохоли – 70% етанол, Isopropanol, про-
мишлен денатуриран спирт. Преди се е препо-
ръчвал на второ място след глутаралдехида, но 
променя свойствата на пластмасата. Освен това 
е лесно възпламеним и не може да се използва в 

автоматични вани. Може да се използва за дезин-
фикция на каналите преди преключване на рабо-
та с апаратурата[7]. 

5. Препарати съдържащи водороден 
прекис (кислородна вода) – Virkon, EndoSpor Plus, 
Sporox, Perac – унищожава бактерии и вируси, 
но е по-малко ефективен срещу Mycobacterium 
tuberculosis и ентеровируси[8].

6. Препарати съдържащи хлорен диоксисид 
- Tristel, Dexit, Medicide. Добри дизинфектанти са, 
но се инактивират от органична материя и увреж-
дат в по-голяма степен апаратурата от глутарал-
дехида, както и обезцветяват черната обвивка на 
ендоскопите[9].

7. Препарати съдържащи амониеви съеди-
нения - Sactimed Sinald, Dettol ED. Не са токсични 
и не увреждат апаратурата, но не са ефективни 
срещу ентеровируси. По тази причина не се пре-
поръчват за дизенфектанти.

8. Електоролизна вода (electrolyzed oxidizing 
water – EOW, electrolyzed acid water-EAW) – 
Sterilox. Съдържа радикали със силно оксидира-
щи свойства, не е токсична, не е дразнеща. Има 
много по-бързо действие от глутаралдахида. Из-
ползва се еднократно и веднъж отворена не може 
да се съхранява повече от 24 часа[10]. 

Изводи: Въпреки, че излагнето на течност-
та или изпаренията на глутаралдехида причинава 
редица здравословни проблеми, той остава най-
често използвания препарат за дезинфекция на 
ендоскопите. Алтернатива на глутаралдехида са 
пероцетана киселина и орто-пара алдехида.
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МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ

Алексиев Л. 

ВМА – НПЦВМЕАММ 

РЕЗЮМЕ
Пътуванията в съвременното общество ще заемат все по – голяма част от чо-

вешката дейност. В същото време те поставят човешкия организъм в не естествена 
среда, която влияе върху нормалната функция на организма, особено изразено при хора 
с увреждания и хронични заболявания. Разглежда се диабета като  социално значима 
болест и влиянието на основни фактори на околната среда при пътувания  - начин на 
транспорт, географски и климатични особености, културни и социално – икономически 
детерминанти, лична здравна култура на пътуващия и др. Определя се мястото  и ро-
лята  на лекуващите лекари за предотвратяване или влошаване  проявите на диабета. 
Посочени са съвременни виждания за личните медицински средства при пътуване на 
диабетно болни.

Ключови думи: медицина на пътуванията, диабет, диабетно болни,  фактори на 
околната среда.
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TRAVEL MEDICINE AND DIABETES

Alexiev L. 
MMA – SCMMEAMM 

SUMMARY 
Travel in modern society will take more - much of human activities.In the same time they placed the hu-

man physyology in a non natural environment whish affects the normal function of the body, particularly people 
having disabilities and chronic illnesses. Diabetes is regarded as socially important disease and the impact of 
key environmental factors when traveling - a mode of transport, geographical and climatic conditions, cultural 
and socio - economic determinants, personal  health culture of trvelers. Determine the place and role of doc-
tors for prevention  or avoidance of worsening the symptoms of diabetes. Indicated modern views on personal 
medical kits during traveling of diabetic patients.

Keywords: travel medicine, diabetes, diabettic patients, travel environmental factors
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Медицината на туризма, пътуванията, ре-
кре ация, спа и на свободното време, налага от-
делен научно обоснован подход към здравето и 
проблемите свързани с него на вече достигащият 
един милиард и половина човека предприели дви-

жение прекосявайки границите на собствената си 
страна, във всички посоки на света, независимо 
от цел, начин и причина.

Желанието на човека да пътува обаче чес-
то се сблъсква със здравословното състояние 
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в което се намира и това може да предизивика 
обезсърчаване дори отказ от пътуване. По серио-
зен е проблема на предприето вече пътуване при 
наличие на хронична болест и не добра предва-
рителна подготовка, не познаващ спецификата на 
проблемите, който могат да възникнат от страна 
на болестта при излагане организма на необичай-
ни въздействия от средата на дестинацията която 
е избрана за посещение.

Едно от най – често коментираните хро-
нични заболявания в практиката на медицина на 
пътуванията е захарния диабет, бележещ значи-
телен ръст в своето разпространение, промяна в 
характера и облика на заболяването и не на по-
следно място постиженията на медицинската на-
ука в лечението на тази болест.

Пътуванията, в своята огромна по характер 
вариабилност, водят неминуемо до едно катего-
рично въздействие - промяна в начина и качество 
на живот за кратко или по – продължително вре-
ме. За диабетно болния това е основния проблем 
- излизането  от обичайната физико биологична, 
психологична и социална среда.

Желанието на диабетно болните за пътува-
ния не е по-малко от това на всеки останал човек, 
но грижата за здравето, познавайки собственото 
страдание, изисква предварителна подготовка, 
консултация с лекар и съобразяване на редици 
фактори, които ще повлияят състоянието на орга-
низима при пътуване.

Несъмнено лекарите имат основна роля в 
превенцията на проблемите, който ще съпътст-
ват пациентите със захарен диабет при пътуване. 
Възможността всеки диабетик да посети специа-
лист ендокринолог преди пътуване е за предпо-
читане, но не винаги е реализируема по една или 
друга причина. Затова пък личния лекар е инсти-
туцията, която е най- достъпна от една страна, а 
от друга разполага с най- богата информация за 
състоянието на пациента в развитие и перспекти-
ва. Диабета е добре познато страдание в обема 
дейност на общопрактикуващите лекари, работе-
щи в колаборация със специалисти ендокриноло-
зи, но поради широкия диапазон на въздействие 
на заболяването върху живота на човека, някой 
области остават по – малко познати и по-трудно 
подлежащи на превенция, каквато е областта на 
пътуванията особено задграничните, променящи 
действително жизнения статус на човека.

На този етап няма изграден алгоритъм или 
правила за добра медицинска практика по отно-
шение на здравните проблеми при хора предпри-
ели пътувания. В повечето развити страни специ-
алността медицина на пътуванията подготвя не 
само специалисти в това направление, но изготвя 
и стратегии и политики за научно и практическо 
въздействие на проблемите на здравето при пъ-
туване.

Какви основни подходи и превантивни ме-
роприятия трябва да се имат предвид при консул-
тиране на диабетно болни предприели пътуване?

Информация за желаното пътуване. Харак-
тера на заболяването. Състояние на организма. 

Провеждано лечение и рехабилитация. Необхо-
димост от ваксинации. Особености на физическа-
та среда, социалноикономическия статус, ниво на 
медицинско обезпечаване и хигиена, ендемична 
заболеваемост, културни и религиозни особено-
сти и др.

Информация за пътуването трябва да 
включва продължителност, цел, дестинация, на-
чин на пътуване – вид транспорт. Акцента в тър-
сенето на информация от консултиращия лекар 
трябва да е поставен върху очакваното въздейст-
вие което неминуемо ще се прояви по време на 
пътуването. Тук е необходима оценка на клима-
тични и други физически фактори на средата, на-
пример прегряващ или изстудяващ климат нато-
варващи организма по отношение водносолевия 
му статус и енергоразход.

Оценката на състоянието на пациента и 
развитието на заболяването са в основата на из-
граждане на необходимия модел на поведение 
при пътуването по основните маркери на болес-
тта диабет: желателното ниво на кръвната захар, 
начин и честота на проследяване на нивото и в 
кръвта и урината, необходимост от прилагане на 
медикаменти в лечебния процес и дозировка в 
ежедневието, хранителен режим, режим на фи-
зическо натоварване и почивка, начин на прило-
жение на медикаментите и система на набавяне-
то им. В оценката на състоянието на организма 
е необходима преценка и на други съпътстващи 
заболявания. 

Проследяване на нивото на кръвната захар 
при пътуване поставя няколко основни въпроса:

1. Колко често трябва да се изследва кръв-
нозахарното ниво?  При какви обстоятелства въз-
никнали по време на пътуването трябва да се 
проведат изследвания извън вече приетия от па-
циента модел на контрол на гликемията?

2. Достъпност до устройствата за измерва-
не на кръвна захар по време на пътуването. На-
личие на достатъчно консумативи.

3. Обучение за работа с глюкомер  на  лица 
съпровождащи деца и хора с увреждания болни 
от диабет.

Медикаментозното лечение по време на 
пътуване трябва да отговаря на нуждите на орга-
низма при обичаиния начин на живот като се имат 
предвид неочаквани  обстоятелства, като:

1. Затруднен достъп до лекарства в транс-
портно средство.

2. Недостатъчно запаси за целия престой 
или  липса на необходимия медикамент или негов 
аналог  в мястото на пребиваване.

3. Промяна в биологичните ритми при пре-
минаване на много часови зони водещи до промя-
на на времето за прием на медикаменти. 

4. Нарушената диетика и качества на храна 
изисква промени в дозировката на медикаменти-
те.

5. Повишения енергоразход при физически 
усилия, спорт, стресови състояния  изискват акту-
ализация на дозировката.

Лечението с инсулин изисква специална 
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подготовка и съобразяване на редица чисто тех-
нически и административни процедури:

1. Митнически и гранични процедури, про-
цедури за сигурност в авиационния транспорт мо-
гат да лишат болните от необходимото лечение.

2. Широко навлизащи инсулинови помпи 
поставят сериозни проблеми особено при посе-
щение на страни със слабо развито медицинско 
обслужване и липса приложение на съвременни 
методи за лечение на диабет.

3. Съхранението на инсулин за продължи-
телно време в необичайна среда, липса на хла-
дилни съоръжения и транспортни удобства пред-
ставлява проблем изискващ предварителна под-
готовка и решения.  

4. Преди пътуване е необходимо да се под-
готвят някои медицински документи, които диабе-
тика трябва да носи със себе си – копие от епик-
ризи, рецепти, технически описания на средства 
за използване за диагностика или лечение на 
страданията които има с превод на езика в стра-
ната, в която пребивава или поне на английски.

Познаването на симптомите на заболява-
нето особено настъпващите сравнително рязко и 
неочаквано, криещи риск за изпадане в критични 
състояния е задължително за пътници със диа-
бет.

1. Лесно разпознаване симптомите на хипо-
гликемия и начин за справяне с нея в непозната 
среда.

2. Носене по всяко време и навсякъде перо-
рални средства за повлияване хипогликемия.

3. Носене на документи или знаци опреде-
лящи човека като диабетик и обяснение как да се 
помогне в критична ситуация.

4. Носене на информация в писмен вид за 
лице за контакт .

5. Застраховане за пътуване – акт носещ 
сигурност и спокойствие при пътуване.

Всичко дискутирано по-горе е част от ин-
формацията, която диабетика и консултиращия 
лекар трябва да обменят и да изградят стратегия 

за безопасно пътуване. Това трябва да се случи 
достатъчно време преди пътуването за да има 
време за подготовка не само за основното забо-
ляване  диабет,  но и за други съпътстващи забо-
лявания.

Изготвянето на имунизационна стратегия в 
зависимост от страната която ще бъде посетена 
изисква време и оценка на влиянието върху орга-
низма на диабетика.

Особено внимание консултанта трябва да 
обърне на вече съществуващи усложнения, като 
диабетна полиневропатия, засягане на зрението, 
трофични промени на крайниците и др., което би 
рефлектирало върху съвет за подходящо облекло 
и обувки, носене на предпазни средства за очите 
и кожата и т.н. 

Несъмнено увеличаващата се заболевае-
мост от диабет ще поставя актуални и нови въ-
проси пред лекуващите и консултиращи лекари. 
Ще има растяща нужда от информация касаеща 
диабетиците предприели пътувания. Редица дър-
жавни, правителствени и неформални организа-
ции предоставят такава информация във вид на 
писмени документи и на електронни носители. 
Интернет предоставя широк кръг от сайтове тре-
тиращи проблемите на диабетика при пътуване и 
туризъм. Често обаче предоставената информа-
ция е частична или изисква интерпретация от ме-
дицинско лице предпазваща от грешно самолече-
ние или предприемане на ненужни мерки,  които 
само ще помрачат удоволствието то пътуването.

Някой  информационни източници за изгот-
вяне на стратегия за повлияване на диабета при 
пътуване: 

 h t t p : / / w w w. h o p k i n s m e d i c i n e . o r g /
healthlibrary/conditions/travel_medicine/
traveling_with_diabetes_85,P01427/

 http://www.fi t-for-travel.de/en/travel-guide/
travel-with-chronic-illnesses/diabetes-
mellitus.thtml

 http://wwwnc.cdc.go http:/
  http://www.who.int/ith/en/
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Джироламо Фракасторо (Hieronymus Fra-
castorius) е роден около 1478г в Инкафи (сега се 
нарича Афи, селце на брега на езерото Гарда на 
25 км от Верона, Италия). Произхожда от състо-
ятелно патрицианско семейство, като шести от 
седем братя. Майка му, Камила Маскарели, почи-
нала когато бил малък и първите си литературни 
и философски познания получил от баща си, Па-
оло Филипо – юрист. Като юноша бил изпратен в 
академията в Падуа, поверен на приятеля на фа-
милията Джироламо Дела Торе, който бил лекар.

Фракасторо изучавал литература, матема-
тика, астрономия, философия и медицина към 
която бил направляван от своя попечител Дела 
Торе и сина му Маркантонио.

След завършване на образованието си през 
1502г станал преподавател по логика в универси-
тета в Падуа, като същевременно бил и „consili-
arius anatomicus”(съветник по анатомия). По това 

ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО – ПРЕДТЕЧА 
НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
( 360 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ )
Монев В.

Национален експертен съвет за борба с инфекциозните болести и имунопро-
филактика при МЗ, София

време другарувал с Николай Коперник (1473-
1543), който също следвал медицина в Падуа. 

Още твърде млад Фракасторо се оженил за 
Елена де Клавис (или Скиави) от която има пет 
деца – четири сина и дъщеря. 

След смъртта на баща му и завършване на 
университета, и поради заплахата от война меж-
ду Венеция и Максимилиан І, император на Све-
щенната Римска Империя, Фракасторо напустнал 
Падуа и отива в Порто Наоне (сега Пардероне), 
Фриули, където е приет в Академия Фриулиана. 
Впоследствие, вече като лекар, се завръща във 
Верона. Тук практикува медицина и взема дейно 
участие в живота на местния колегиум по физика 
(„collegio di fi sici”). Въпреки ,че се интересувал от 
политика никога не е заемал официална длъжност.

От 1511г Фракасторо пребивава все по-
дълго във вилата си в Инкафи, на склоновете на 
Монте Балдо, където в компанията на приятели 

GIROLAMO FRAKASTORO - ANCESTOR OF MODERN EPIDEMIOLOGY
(360 YEARS AFTER HIS DEATH)

Prof. Monev W., DSc

National expert advice for immunprophylaxis and combat of infectious diseases at Ministry of Health, Sofi a



37

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

дискутира философски и други научни въпроси. 
Интелектуалните му интереси обхващат не само 
философия и медицина, а също така изкуство и 
естествени науки.

Славата на Фракасторо, уважението с кое-
то се е ползвал и познанствата му в църковните 
среди са допринесли за номинирането му от папа 
Павел ІІІ през 1545г като “medicus conductus et 
stipendiatus”(„наемен лекар и стипендиант”) на 
Тридентския Събор. Предусещането му и преду-
преждението за евентуална епидемия изглежда 
е изиграло роля за преместването на събора от 
Тренто в Болоня.

Фракасторо умира на 6 август 1553г във ви-
лата си в Инкафи от мозъчен удар. Пренесен е 
във Верона, в църквата Санта Еуфемия, където 
е изгорен. След 1570г останките му са изгубени. 
През 1555г е издигната негова статуя във Верона, 
на площада на сеньорията, до статуите на Пли-
ний и Катул. 

Изграждането на Фракасторо като учен ста-
ва в Падуа, където има възможност да спори със 
схоластиците и последователите на Александър 
Афродизийски и Ибн-Рушд (Авероес). Неговото 
мислене се развива в рамките на естествените 
науки характерно за писателите на Италианско-
то Възраждане, и е резултат на две компоненти: 
намаляващия интерес към теологията и метафи-
зиката, и увеличаване на домогванията за раз-
криване на тайните на природата, в която чове-
кът живее и държи да бъде единствен субект за 
нейното разбиране. Този интерес към природата 
е различен от интереса на хуманистите от пре-
дходната ера. Дейците на възраждането схващат 
природата като автономна реалност, управлявана 
от собствени закони, в които доброто и злото са 
в непосредствена връзка, и без тях всяко всяко 
суперестествено въздействие е безполезно ; за 
постигане на най-голяма полза и щастие човекът 
трябва да разчита само на себе си и на своя капа-
цитет за разбиране на принципите управляващи 
света.

Тези идеи се появяват още в ранната пое-
ма на Фракасторо „Syphilis sive morbus Gallicus’’ 
(„Сифилисът или Галската болест”) публикувана 
през 1530г, с която печели всеобща слава, и която 
се превежда и издава на много езици. В нея се 
разглеждат проявите и лечението н а луеса. ( lues 
на латински означава „зараза”).

Поемата е написана в латински хексаметър 
с около 1300 стиха и се отличава с изключителна 
красота, като заема водещо място в литература-
та по онова време и представлява великолепен 
образец на виртуозността на изискания латински, 
и по дидактическите си качества напомня на „Ге-
оргики” от Вергилий. От тогава се установява и 
името на болестта, по името на свинарчето Syfi lo, 
(гр. sus-свиня, philos-приятел) наказано от бого-
вете., защото казало, че са по-лоши скотовъдци 
от хората,тъй като при тях във висините живеят 
само Телец и Овен , а по земята ходели стоти-
ци хиляди стада).( Други смятат, че думата “sifi lo” 
произхожда от “sifi lide”- диалектна дума от облас-

тта Венето).
Извън митологичната окраска на поемата в 

нея се описват признаците на болестта ( нечис-
ти язви по тялото ). За лечението се препоръчват 
екстракт от гваяково дърво и живак.

В De morbo Gallico авторът поставя основи-
те на схващането си за инфекциите, което е бли-
зо до “semina morbe”( семената на болестта) на 
Тит Лукреций Кар (99г.пр.н.е. – 55г.пр.н.е), древно 
римски поет и философ, материалист и последа-
вател на Епикур, който пише в “De rerum natura” 
( За природата на нещата) „нищо не се ражда от 
нищо и нищото не може да роди нищо”! Разбира-
нето за заразата показано в De morbo Gallico Фра-
касторо впоследствие развива и по-нататъшните 
си трудове.

Философското звучене на De morbo Gal-
lico през епохата на Италианското Възраждане 
е имало общочовешко значение. Доминиращата 
тема в поемата е, в природата измененията имат 
място. Природата създава и разрушава, носи зло 
и щастие, и е безполезно да се опитваме да вика-
ме за помощ боговете. Науката, чиято сила може 
да дoнесе радост, определя човешките дейнос-
ти. Фракасторо счита въпросът на изследването 
за фундаментален при всяка научна дейност. За 
него само резултатът получен от опит е валиден.

Върхът на научното наследство на Фракас-
торо е неговият трактат “De contanionibus, conta-
giosis morbis et eorum curatione, in libres tres” ( За 
заразите, заразните болести и тяхното лечение, 
в три книги) публикуван през 1546г. Този труд му 
осигурява постоянно най-високо място в история-
та на епидемиологията. В него ясно отграничава 
редица заразни болести, като отделя специално 
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място на туберкулозата. Той пише, че зараза-
та се намира в белия дроб. В най-съществената 
част на книгата Фракасторо описва три начина по 
които заразата може да се разпространява : чрез 
прост контакт (като крастата и проказата), чрез 
различни предмети (дрехи, посъда), и на растоя-
ние без директен контакт с носителя (при чума, 
брусница ). В последния случай Фракасторо счи-
та, че заразяването става или чрез проникване в 
течностите на тялото, към които „семената” имат 
„най-голям афинитет”, или чрез привличане. „Се-
мената” са частици които не се виждат и усещат, 
и са съставени от различни елементи. Те възник-
ват спонтанно в известни замърсени и разлагащи 
се материи, имат определени характеристики и 
способности, като да се увеличават, да имат соб-
ствено движание, разпространявайки се бързо, 
издържат дълго време даже и далеч от мястото 
на произхода им, като проявяват специфична за-
разна активност, и накрая умират.

В някои пасажи на писанията на Фракасто-
ро „семената” изглеждат сходни с нашите микро-
организми. Без съмнение те произхождат от де-
мокритовия атомизъм, през съчиненията на Тит 

Лукреций Кар и на гностичните и неоплатонистич-
ни схващания на Св. Августин и Св. Бонавентура 
(„рационални семена”); но фракасторовите „семе-
на” са съвсем различни. Трудно е – може би невъз-
можно – да се установи безусловно дали фракас-
торовото предположение сочи съществуването на 
микробите. Изглежда той влага в съдържанието 
на неговите “seminaria” някои жизнени качества 
защото употребява за тях терминология внушава-
ща това (поколение, раждане, живот). Но в свет-
лината на тогавашните познания - невъзможност 
за установяване на ясна линия между органично 
и неорганично и вярването за спонтанно заражда-
не – Фракасторо не би могъл да прозре в неговите 
„семена” истински микроорганизми.

Схващанията на Фракасторо за принципите 
на заразяването представляват гениална догатка. 
Той не е имал никакви експериментални данни, 
или както днес се изразяваме „медицина на до-
казателствата”. Неговата пророческа интуиция 
относно хипотезите за причините на инфекциите 
е била доказана в следващите столетия. Затова , 
днес той с право се смята за „прародител на епи-
демиологията”.





 

 

 

 

Тест системи на EUROIMMUN - Германия Ig клас Каталожен номер 
Anti-Bordetella pertussis Toxin ELISA IgA, IgG EI 2050 A или G 
Anti-Bordetella FHA ELISA IgA, IgG EI 2050-3 A или G 
EUROLINE Bordetella pertussis (ACT, PT, FHA) IgA, IgG DN 2050 A или G 
Концентрация на анти-PT антитела от клас ИгГ Интерпретация 
< 40 IU/ml Няма индикация за остра инфекция 

По нататъшни тестове са необходими единствено ако 
има симптоматика, асоциирана с коклюш 

40 до <100 IU/ml Неясна серологична констелация – да се направи 
повторно тестване след 7 – 10 дни 

>= 100 IU/ml Индикация за скорошна ваксинация или прясна 
инфекция 

 

ELISA avidity - тестове 
 
Важно: Разграничаване между първична 
инфекция и реинфекция и латентна 
инфекция 
IgM могат да се установят и  
 
Решение – авидитет на специфично 
свързване на ИгГ антителата за определяне 
давността на инфекцията!!! 
 
Нисък авидитет при първична антигенна 
стимулация, но нараства след седмици и 
месеци.  

Коклюш – как да 
диагностицираме инфекцията с 

Bordetella pertussis? 

Магарешка кашлица??? 

 

За контакти: „ЕЛТА 90М” ООД 
Тел.: 02/ 983-96-49; Факс: 02/ 983-22-11; е-mail: elta90@dir.bg; www.elta90.com 

Централен офис: София, ул. "Дунав" 19, вх. А, ет. 1, ап. 2 
Офис Пловдив, ул. "Богомил" 69, ет. 1, ап. 5, тел./ факс: 032/ 62-51-48 

Офис Варна, ул. "Юрий Венелин" 12, ет. 3, ап. 9, тел./ факс: 052/ 64-00-04 
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