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СКЪПИ КОЛЕГИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

Минават месеците на задъханото ни ежедневие 
– всеки ден прилича на предходния и на идващия 
след него. Проблемите продължават да са същите 
и последствията им се акумулират във времето. 
Сякаш сме се качили на шарената въртележка в 
лунапарка от детството и се въртим ли, въртим в 
омагьосания кръг на вятърните мелници. И понякога 
ти се иска да спреш, да слезеш и да се порадваш 
на нещо ново и неочаквано. Но то никога не идва. 
Вместо това нерешените въпроси се трупат и ти си 

приклещен в менгемето на излъганите очаквания.
Едно нещо обаче е неотменно от няколко години – любимото ни списание. 

Поредният му брой е в ръцете ни. Държим го. Вдишваме характерния вкус на 
прясното печатарско мастило и той ни отнася във времето, когато за първи 
път сме отворили книжка и сме се потопили в приключенията на непослушния 
Бирлибан.

Отваряме и този брой. Темите са разнообразни. Всеки може да намери по 
нещо, което да го заинтересува. Някои няма да намерят нужното им. Осъзнавам 
това – ограниченият обем лимитира възможностите ни. Но има една тема, която 
е щекотлива по редица причини – ваксинацията против сезонен грип и всеки 
медицински специалист има отношение и мнение по нея. Всяка година през 
есента се развихря полемиката има ли полза от нея или не. И ни се струва, че 
мнението против ваксинацията надделява. Заехме се със задачата да внесем 
яснота по въпроса каква е нагласата на българския лекар да се ваксинира и да 
промотира ваксинацията сред пациентите си. Както и какво трябва да се направи 
или промени. Един човек може да постави началото на промяната, но заедно 
можем много повече. Резултатите са повече от интересни и отговорите може 
да ги откриете в този свитък. Анализираните данни са събрани между ноември-
декември 2015г., от 485 медицински специалисти, а статистиката е направена в 
Кралски медицински институт в Глазгоу, Шотландия. 

В достъпната ни медицинска литература на български език не сме открили 
подобно проучване на отношението и нагласата на българския лекар към 
противогрипната ваксинация. Възможно е подобно отношение на българския 
лекар и към останалите незадължителни ваксини. Тази статистика  хвърля 
светлина върху проблема промотиране и поставяне на противогрипна ваксина, 
но са необходими подобни анкети и по отношение поставянето на другите 
незадължителни ваксини.

Пожелавам Ви приятни и ползотворни минути с нашето списание.
 

Доцент д-р Андрей Галев, дм
Председател на Българското Сдружение по Превантивна Медицина

то списааааааание.

д-р Андддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддреррррррррррррррррррррррррррррррррррррр й Г
М
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ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСАТА НА ЗДРАВНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ОТНОСНО ПРОТИВОГРИПНАТА 
ВАКСИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
полк.доцент Андрей Галев1, дм, доц. Любомир Киров2 , дм, проф. Гаел 
Вали-Туранго3

1 – Българско сдружение по превантивна медицина, 2 – Българско сдружение на 
общопрактикуващите лекари, 3 – Кралски медицински институт, Глазгоу, Шотландия

РЕЗЮМЕ: 
Това проучване разглежда нагласата на лекарите да се ваксинират против сезо-

нен грип и застъпничеството им в полза на ваксинацията в България. Анализираните 
данни са събрани между ноември-декември 2015г. на 485 медицински специалисти. Ста-
тистиката е направена в Кралски медицински институт в Глазгоу, Шотландия.  Учас-
тниците в проучването са основно жени – общопрактикуващи лекари или лекари със 
специалност. Анализът на мненията на участниците относно противогрипната вак-
сина разкрива две отличаващи се групи.  По-голямата част (64%) се характеризират 
с решително експертно мнение по въпроса за противогрипната ваксинация, докато 
останалите изразяват положителна, но умерена ангажираност към противогрипна-
та ваксинация, като тя е свързана с различното ниво на опит с ваксината. Групата с 
експертно мнение много вероятно са били ваксинирани против грип през последната 
година (76%) в сравнение с онези в групата с умерено мнение  (47%). Предполагаемото 
поведение към бъдещо ваксиниране варира значително между двете групи. Много по-го-
ляма част от ангажираните експерти  (76%) са предположили, че ще се ваксинират 
против грип през идващата година в сравнение със здравните работници в умерена-
та (46%) група. Отношението на участниците в анкетата по въпроса за застъпни-
чеството им в полза на ваксината разкрива три отличаващи се мнения. По-голяма-
та част от участниците (55%) се характеризират с експертно мнение под натиск  
в полза на ваксинацията, докато втората най-голяма група (27%) се характеризира 
с автономно (самостоятелно) експертно мнение. И накрая, последната група (19%) 
се характеризира с несигурно мнение. Трите различни мнения са свързани с различно 
поведение, като тези със самостоятелно експертно мнение и експертно мнение под 
натиск по-вероятно ще препоръчват ваксинацията в сравнение с онези с несигурно 
мнение, макар разликата да се изразява само в различни проценти на ваксинираните. 
И в трите групи, лекарите по-вероятно ще ваксинират тези пациенти, които са пла-
тили ваксината си, отколкото онези, чиято ваксина е поета от държавата. От тези 
изводи произтичат и насоките в които трябва да се работи за промяна на отношение-
то на лекарите към противогрипната ваксинация. За ваксинирането на медицинските 
спeциалисти с противогрипна ваксина първата насока за действие е утвърждаване 
на увереността, че ваксината е ефикасна, а втората е засилване на убедеността, че 
противогрипната ваксина е ценно средство за опазване на здравето и благополучието 
на лекаря, на неговите близки и на пациенти му. По отношение на застъпничеството 
на практикуващите лекари в полза на ваксинацията първата цел е засилване на убе-
деността им, че пропагандирането има ефект, а втората насока е подпомагане на 
медицинските специалисти с недостатъчни познания как да убеждават пациентите 
си за ползата от ваксинация.

 Ключови думи: противогрипна ваксинация, отношение на лекарите, пропагандиране 
на ваксинацията

Адрес за кореспонденция: доц. Андрей Галев e-mail: andrey_galev@abv.bg; доц. Любомир Киров e-mail: 
kirov.lyubomir@gmail.com
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Въведение: Сезонният грип е разпростра-
нено в целия свят остро вирусно заболяване с 
годишен епидемичен пик през зимните месеци в 
районите с умерен климат. То е сериозен здравен 
проблем и причинява от 3 до 5 милиона тежки за-
болявания с до 500 000 смъртни случая годишно, 
основно при бебета, възрастни лица или лица с 
хронични заболявания [5].  Противогрипната вак-
синация е призната за най-ефективното средство 
за предотвратяване на заболяването или поне на 
най-тежките усложнения, свързани с него. По тази 
причина Световната здравна организация препо-
ръчва ежегодна ваксинация на високорисковите 
групи и на медицинските работници [7].

Здравната просвета е най-често прилага-
ния метод за противодействие на недоверието 
към ваксините и се основава на предположение-
то, че промоцията на ваксинацията ще „имунизи-
ра” отделния индивид към антиваксиналните на-

строения [6]. Този тип здравна просвета се оказва 
учудващо неефикасна при лица, които вече се 
съмняват във ваксинацията и кампанията предиз-
виква още по-силен антагонизъм [1]. Ако инфор-
мацията сама по себе си е недостатъчна да убеди 
скептиците, какво трябва да се направи?

Решението да се обвържем с някаква дей-
ност по собствено желание и без външен натиск, 
се определя от четири показателя: 1) убеждение, 
че тази дейност е важна (Стойност); 2) убежда-
ние, че извършването на тази дейност няма да е 
напразно (Влияние); 3) убеждение, че сами изби-
раме как да извършим тази дейност (Избор) и 4) 
убеждение, че притежаваме нужните познания, за 
да я свършим (Знание). Желанието на всеки ин-
дивид да осъществи някаква дейност – на работа 
или у дома, е продиктувано от два типа психоло-
гични мотиватора – външен мотиватор (какво 
сме длъжни да направим) и вътрешен (автоно-

STUDY OF HEALTH WORKERS ATTUTUDE TOWARDS FLU VACCINATION IN BULGARIA
Asoss.Prof. Andrey Galev, MD, PhD, Asoss. prof. Luybomir Kirov, PhD, Prof. Gaelle Vallee-Touran-

geau
1 – Bulgarian association of preventive medicine, 2 – Bulgarian association of general practitioners, 

3 – Royal Medical Institute, Glasgow, Scotland

SUMMARY:
This study explores the physicians’ attitude towards fl u vaccination and their advocacy for vaccination 

in Bulgaria. The analyzed data of 485 medical specialists were collected between November and December 
2015. Medical statistic was done in Royal Medical Institute, Glasgow, Scotland. The participants were mainly 
women – general practitioners or physicians with specialty. The analysis of the participants’ attitude towards fl u 
vaccination reveals two separate groups. Larger group (64%) has a strong expert opinion towards fl u vaccina-
tion, while the rest express positive, but constrained involvement in fl u vaccination. Both groups engagement 
is linked with different level of experience with the vaccine. The expert opinion group is more likely to have 
been vaccinated against fl u previous season (76%) in comparison with the moderate attitude group (47%). The 
presumable course of action towards future vaccination varies signifi cantly between the two groups. Larger 
part of the expert group suggests they will vaccinate themselves next year compared with the health workers 
from the moderate attitude group. The participants’ attitude towards fl u vaccination advocacy reveals three 
distinguished groups. Larger part of them (55%) expresses expert opinion under pressure in favor of vaccina-
tion, while the second place group (27%) shows autonomous expert opinion. And fi nally the last group (19%) 
is characterized by uncertain opinion towards vaccine advocacy. The three different opinions are linked with 
different vaccination approach. Those with autonomous expert opinion and expert opinion under pressure 
more probably will recommend vaccination in comparison with those with uncertain opinion towards vaccine 
advocacy, although the difference would be only the percentage of vaccinated patients. In all three groups the 
physicians more probably will vaccinate those patients who paid for their vaccine, but not the patients whose 
vaccine was paid by the state. From the drown conclusions the directions to change the physicians attitude 
towards fl u vaccination can be shaped. The fi rst direction to work for health workers vaccination is to improve 
doctors’ opinion that the vaccine is effective, and the second is to enhance the doctors’ feelings that the fl u vac-
cination is a valuable mean for protecting his/her health and well-being as well as the health and well-being of 
his/her family and patients. The fi rst goal for physicians’ vaccination advocacy improvement will be increasing 
their feeling that it has effect for their patients, and the second is endorsement of medical specialists with low 
knowledge how to advocate vaccination. 

Key words: fl u vaccination, physician attitude, vaccination advocacy

Address for correspondence: e-mail: andrey_galev@abv.bg; e-mail: kirov.lyubomir@gmail.com
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мен) мотиватор (какво ни харесва да правим), т.е. 
мотивацията на лекарите към противогрипната 
ваксинация е по-скоро многоклетъчна концепция, 
която е по-богата и разнообразна, отколкото прос-
тата декларация «За» и «Против». Това изследва-
не цели да отговори на този въпрос чрез проучване 
на съмненията, безпокойствата и предизвикател-
ствата пред лекарите в България по отношение на 
противогрипната ваксинация. Целта бе да се оп-
редели нагласата на лекарите към ваксинацията 
чрез определяне на тяхната мотивация и мнение 
и готовността им да разговарят за ваксинацията, 
както и степента им на ангажираност.

Материали и методи: Общо 485 медицин-
ски специалисти (393 жени и 92 мъже, средна въз-
раст 49 години, SD=7) участваха в проучването. 
Преобладаващата част от участвалите са лични 
лекари (Фигура 1), като повечето от тях имат спе-
циалност или следдипломна квалификация (Фи-
гура 2). За целите на изследването данните бяха 
анализирани в две насоки – 1) мотивация за взе-
мане на решение за лична ваксинация и на близ-
ките и 2) мотивация за промоция на ваксинацията 
сред пациентите.
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Фиг.1. Разпределение на участниците по 
пол и специалност
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Фиг.2. Разпределение на участниците по 
пол и квалификация

За изключване на участниците, отнесли 
се несериозно към поставените въпроси, беше 
използван метод за определяне на Malahonobis 
distances [2]. За целите на проучването и за оцен-
ка на нагласата към ваксинацията сред участни-
ците използвахме скала за двигатели за приема-
не на противогрипна ваксинация (Motors of Flu 
Vaccination Acceptance (MoVAc-Flu©) Scale) и ска-
ла за двигатели на промоция на противогрипна-
та ваксинация (Motors of Flu Vaccination Advocacy 
(MovAd©)). Тези скали определят четири са-
мостоятелни критерия – стойност на ваксинаци-

ята, влияние на ваксинацията, автономност на 
действията и познания за ваксините, чрез които 
се определя отношението на медицинските ра-
ботници към противогрипната ваксинация. Всеки 
критерий включва три показателя (Таблици 1 и 2). 

Таб.1. Скала за двигатели за приемане на 
противогрипна ваксинация  (MoVAc-Flu©)

Стойност Да се ваксинирам е много важно 
за мен (FV1)
Противогрипната ваксина е реша-
ваща за здравето и благоденстви-
ето ми

(FV2)

Необходимо е да се ваксинирам (FV3)
Влияние Ваксинацията е много ефективен 

начин да се предпазя от грип (FI1)
Ваксинацията значително намаля-
ва риска да се заразя от грип (FI2)
Противогрипната ваксинация има 
положителен ефект върху здраве-
то ми

(FI3)

Автономност Дали ще се ваксинирам или не е 
изцяло моя работа (FA1)
Има натиск да се ваксинирам (FA2)
Ще се ваксинирам, защото искам, 
а не защото съм задължен (FA3)

Знание Зная много добре как ваксината 
ме защитава от грип (FK1)
Как ваксината защитава здравето 
ми е пълна загадка за мен (FK2)
Разбирам как ваксината помага 
на тялото ми да се бори с грипния 
вирус

(FK3)

Таб.2.  Скала за двигатели за промоция на 
на противогрипна ваксинация (MovAd©)

Стойност Обсъждането на ваксинацията с 
пациентите ми е важно за мен (AV1)
Решаващо е да спомена за вак-
синацията на пациентите ми (AV2)
Необходимо е да говоря за вак-
синация с пациентите ми (AV3)

Влияние
Когато говоря с пациентите си, 
отношението им към ваксинаци-
ята става положително

(AI1)

Отношението на пациентите ми 
към ваксинацията става по-бла-
госклонно, след като говоря с тях

(AI2)

Разговорите ми с пациентите ми 
могат наистина да променят от-
ношението им към ваксинацията

(AI3)

Автономност
Аз решавам дали да говоря или 
не с пациентите си за ваксинаци-
ята

(AA1)

Чувствам натиск да разговарям 
за ваксинацията с пациентите си (AA2)*
Чувствам се задължен да обсъж-
дам ваксинацията с пациентите 
си

(AA3)*  

Знание
Убеден съм, че мога да отговоря 
на въпроси на пациентите си 
относно ваксинацията

(AK1)

Знам точно какво да кажа за вак-
сината, когато говоря с пациенти-
те си

(AK2)

Чувствам се компетентен да об-
съждам въпроса за ваксинацията (AK3)      

Легенда: * - обратно кодиране

Отговорите бяха записвани на Likert-type 
таблица в диапазон от 1 – «Абсолютно не съм съ-
гласен» до 7 – «Напълно съм съгласен». За всеки 
един от критериите бе извършен анализ за дос-
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товерност на резултатите чрез Cronbach’s alpha. 
Окончателните данни бяха подложени на двустъп-
ков групов анализ (Two-Step cluster analysis), кой-
то използва алгоритъм за вероятностно разстоя-
ние, комбиниран с информационните критерии 
на Бейзиян (BIC) и коефициенти за разстояние 
между клъстерите с цел определяне на оптимал-
ния брой групи. Броят на групите беше определен 
чрез идентифициране къде промяната в критерия 
на Шварц-Бейзиян е най-голяма, комбинирана с 
най-малкия коефициент на разстояние.

Резултати: При определяне на Malahonobis 
distances [2] на събраните данни по първата цел 
33 участници (р<.001) бяха изключени от из-
следването. Крайната извадка по този показател 
включва 452 участника (85 мъже, 367 мъже; Mвъз-
раст = 49.8години, SDвъзраст=6.9години). По вто-
рата цел 7 участника (р<.001) бяха изключени от 
изследването. Крайната извадка по този показа-
тел включва 478 участника (92 мъже, 386 мъже; 
Mвъзраст = 49.4години, SDвъзраст=7.5години).

Определяне на нагласата за приемане на 
противогрипна ваксинация:

За определяне на мотивация за приема-
не на грипна ваксинация анализирахме за дос-
то верност резултатите чрез използване на 
Cronbach’s alpha. Показателите «Стойност» и 
«Влияние» показаха отлична вътрешна съвмес-
тимост (Cronbach’s α съответно .861 и .817). При 
отстраняване на един от показателите критерий 
«Знание» също постига отлична вътрешна съв-
местимост. Критерий «Автономност» обаче пока-
за по-ниска вътрешна съвместимост (Cronbach’s 
α = .063), която се повиши, когато показател FA2 
(Има натиск да се ваксинирам) беше отстранен 
(Cronbach’s α = .417). Чрез SPSS TwoStep method 
of cluster analysis беше идентифицирано естест-
веното вътрешно групиране на данните. Анализът 
разкри, че обединяването на двата показателя 
FA1 и FA3 в един фактор, обяснява 42.5% вари-
ации, докато третия фактор, FA2, поставен като 
отделен фактор, обяснява 35.5% вариации (KMO  
= .442, Bartlett’s χ2(3) = 49.0, p< .001). В резултат 
критерият «Автономност» беше разделен на два 
фактора: първи фактор, състоящ се от FA1 and 
FA3, който беше наречен «Личен избор», и вто-
ри фактор, състоящ се от FA2, който нарекохме 
«Външен натиск». Вътрешната съвместимост на 
критерий «Знание» беше нисък (Cronbach’s α = 
.122), но се повиши, когато показател (FK2 - Как 
ваксината защитава здравето ми е пълна загад-
ка за мен) беше отстранен (Cronbach’s α = .852). 
Клъстерният анализ беше проведен в пет измере-
ния: Стойност (FV1, FV2, FV3), Влияние (FI1, FI2, 
FI3), Знание (FK1,FK3), Личен избор (FA1, FA3) и 
Външен натиск (FA2). Резултатите от  автоматич-
ното групиране за личното решение да се вакси-
нираме или не (двустъпков групов анализ (Two-
Step cluster analysis)), са представени в таблица 3.

Анализът предлага две групи със сходен мо-
дел на кохезия и отделяне (0.4), което предполага 
«честно» групово решение. Първата група включ-

ва 290 участника (64%), а втората група 162 (36%) 
участника. Най-високи стойности като индикатор 
(PI (predictor indicator)) имат критерии «Личен 
избор» (PI = 1), «Влияние» (PI = .99), «Знание» 
(PI = .85) и «Стойност» (PI = 66). Подпоказателят 
«Външен натиск» (PI = .01) няма отношение към 
решението на клъстерите, но беше използван да 
профилира участниците в двата емоционални 
клъстера. Таблица 4 представя класирането и 
стандартните отклонения по четирите показателя 
заедно със стойностите на значение.

Таб.4. Класиране и стандартни отклоне-
ния по четирите показателя

Стойност Влияние Знание Личен 
избор

Външен 
натиск

Групи 
(Клъстери) M SD M SD M SD M SD M SD

1 2.56 0.66 2.81 0.31 2.90 0.26 2.88 0.32 0.05 2.55

2 1.25 1.13 1.58 0.95 1.83 0.93 1.52 1.06 -0.19 1.95

Комбини-
рано 2.09 1.06 2.37 0.85 2.52 0.79 2.39 0.94 -0.04 2.35

PI .66 .99 .85 1.0 .01
Скалата за двигатели за приемане на про-

тивогрипна ваксинация (MoVAc-Flu©) показа, че 
по отношението си към грипната ваксинация ме-
дицинските работници може да се разделят на 
две емоционални групи – ангажирани експерти 
и умерени (фигура 3).

e
N=290

N=162
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Фиг.3. Групи за нагласа по отношение гри-
пната ваксинация

Първата група се характеризира с високо 

Брой 
групи

Schwarz‘s 
Bayesian 

критерий (BIC)

BIC 
промянаa

Коефициент 
на BIC 

промянаb

Коефициент 
на 

разстояниеc

1 1625.148
2 1177.280 -447.868 1 2.824
3 1058.162 -119.118 .266 1.109
4 956.734 -101.428 .226 1.998
5 936.527 -20.207 .045 1.278
6 933.993 -2.534 .006 1.191

Забележка:
a. Промените са от предишния брой на групи в 
таблицата.
b. Коефициетът на изменение е относителен към 
промяната в двугрупово решение.

c. коефициентът на разстояние се основава на 
настоящия брой групи към предишен брой групи.

Таб.3. Автоматично групиране на лично 
решение за ваксинация
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мнение относно стойността и влиянието на вак-
синацията, висока степен на лична обвързаност 
при прилагане на ваксината, както и със задъл-
бочени познания за нея. Втората група показва 
относително висока степен на познания относно 
ваксината, обаче мнението им за влиянието и 
стойността на ваксинацията са относително уме-
рени; лицата в тази група не показват изразена 
ангажираност, когато дойде време за ваксинация.

Таб.5. Демографски характеристики на 
клъстерите

Ангажирани 
експерти Умерени

1 Брой участници 290 162
2 Възраст 50.2 49.1

3 Пол:                               
Мъже: 19% 19%

Жени: 81% 81%
4. Професия:                  

Лекари: 99% 98%
Сестри: 1% 0%
Други: 0% 2%

5. Образование:                    
Без: 0% 0%

Средно: 0% 0%
Полувисше: 1% 2%
Курсове: 12% 6%

Висше, хабилитирани: 87% 92%

Демографските характеристики на двете 
групи са обобщени в таблица 5. Средната въз-
раст на участниците малко се различава(t(450) = 
1.59, p = .112). Относителните пропорции по пол 
са идентични в двата клъстъра, както и по работа; 
различията в образователната подготовка на гра-
нични (за работа, χ2(2, N = 452) = 3.72, p = .150; за 
образование, χ2(3, N = 452) = 8.24, p = .041) 

Участниците в тези групи експресират раз-
лично поведение, когато трябва те да бъдат вак-
синирани – в смисъл били ли са ваксирани мина-
лата зима и смятат ли да се ваксинират тази годи-
на (Фигура 4). Участниците в първата група много 
по-вероятно е да са се ваксинирали миналата 
година (76%) в сравнение с втората група (47%)
( χ2(1, N = 452) = 38.5, p< .001), а що се отнася до 
бъдещото им поведение значителна част (76%) от 
първата група биха се ваксинирали за следващия 
грипен сезон в сравнение с втората група (46%)
(χ2(1, N = 452) = 40.6, p< .001).
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Фиг.4. Ваксинационно поведение по клъс-
тари (ваксинирали се миналата година (ляво) и 
ще се ваксинират тази година (дясно))

Двата клъстера изглежда се различават 
само по интензитета на тяхното отношение към 
грипната ваксинация. За изясняване на необхо-
димите мерки за повишаване на ваксинирали-
те се лица против грип беше направен logistic 
regression analysis с индивидуалната ваксинална 
история като зависима вариабилна и индивиду-
алните резултати за четирите показателя като ин-
дикатори за поведение. Анализът разкри, че ком-
плектът от показатели (стойност, влияние, избор и 
знание) достоверно се различава между лицата, 
които се ваксинират (χ2(4, N = 290) = 43.9, p< .001. 
NagelkerkeR2 = .21) и тези, които не се ваксинират 
(χ2(4, N = 162) = 45.9, p< .001. NagelkerkeR2 = .33). 
Процентът за успех при предсказване на поведе-
ние е 79% при първата група и 69% при втората.

Решението да се ваксинират сред лицата от 
групата на ангажираните експерти се базира на 
увереността, че ваксинацията е ефективна при 
предпазване на здравето (влияние) – промяна с 
една единица на степента на увереност се свърз-
ва с 8-кратно увеличаване на вероятността за 
бъдещо ваксиниране (ОR = 8.43, 95% CI = [3.20, 
22.22], p< .001). Вторият важен индикатор е стой-
ността – промяна с една единица на чувството, 
че е важно да се ваксинираш е свързано с малко 
по-малко от двукратно увеличаване на вероят-
ността за бъдещо ваксиниране (OR = 1.78, 95% CI 
= [1.15, 2.74], p = .01).

Сред лицата с умерена ангажираност към 
ваксинацията, водещ фактор в решението за вак-
синация е чувството за стойност на ваксината – 
промяна от една единица в мнението, че ваксина-
цията е важна за тяхното лично благоденствие е 
свързана с почти трикратно увеличаване на веро-
ятността за ваксинация (OR = 2.83, 95% CI = [1.63, 
4.92], p< .001). Мнението за влияние също играе 
роля в решението дали да се ваксинират или не 
– промяната с един пункт в чувството, че вакси-
ната е ефективна води до 2.5 пъти нарастване на 
вероятността за приемане на ваксината. Позна-
ването на ваксината не е индикатор за бъдещо 
поведение в групата на ангажираните експерти. 
При групата на лица с умерена ангажираност 
този фактор има негативен ефект – увеличаване 
с един пункт на увереността, че знаят как вакси-
ната работи е свързан с 2.65 пъти увеличаване на 
вероятността за отказ от ваксинация (OR = .378, 
95%=[.195, .732], p = .004).

Определяне на нагласата за промоция 
на противогрипната ваксинация

За определяне достоверността на резул-
татите за определяне на ангажираността за про-
моция на грипна ваксинация отново използвахме 
Cronbach’s alpha. Критериите „Стойност”, „Вли-
яние” и „Знание” показаха добра вътрешна съв-
местимост (Cronbach’s α = съответно .836, .740, 
и .827). Критерият «Автономност» демонстри-
ра ниска вътрешна автономност (Cronbach’s α = 
-.117). Отрицателният резултат сочи за отрицател-
на ковариация между показателите му. Оказа се, 
че трите показателя не са тясно свързани (r(483) 
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варира между -.148 and .117). Анализът разкри, че 
само вторият показател (Чувствам натиск да раз-
говарям за ваксинацията с пациентите си (АА2)) 
е нормално разпределен. Повечето участници 
напълно се съгласяват с показатели AA1 (Аз ре-
шавам дали да говоря или не с пациентите си за 
ваксинацията, Median = 7) и с АА3 (Чувствам се 
задължен да обсъждам ваксинацията с пациенти-
те си, Median = 7). В светлината на тези резултати 
решихме да използваме само показател АА2 за 
критерий «Автономност», като го кодирахме обра-
тно, така че високият резултат да показва усеща-
не за автономност (липса на натиск) при вземане 
на решение и ниският резултат да показва липса 
на автономност (наличие на натиск). В резултат 
груповият анализ бе проведен по четирите кри-
терия, както следва: «Стойност» (AV1, AV2, AV3), 
«Влияние» (AI1, AI2, AI3), «Знание (AK1, AK2, 
AK3) и «Автономност» (AA2, обратен).

Окончателните данни по втората цел бяха 
подложени на двустъпков групов анализ (Two-
Step cluster analysis), както бе описан по-рано. Ре-
зултатите от автоматичното групиране за личното 
решение да се ваксинираме или не са представе-
ни в таблица 6.

Таб.6. Автоматично групиране на ангажи-
раност за промоция на ваксинацията

Брой 
групи

Schwarz‘s 
Bayesian 
критерий 

(BIC)

BIC 
промянаa

Коефициент 
на BIC 

промянаb

Коефициент 
на 

разстояниеc

1 1392.178
2 1026.232 -365.945 1.000 1.986
3 866.549 -159.684 .436 1.822
4 801.198 -65.350 .179 1.452
5 771.580 -29.618 .081 1.778
6 776.578 4.997 -.014 1.121

Забележка:
a. Промените са от предишния брой на групи в 
таблицата.
b. Коефициетът на изменение е относителен към 
промяната в двугрупово решение.
c. Коефициентът на разстояние се основава на 
настоящия брой групи към предишен брой групи.

Проведеният анализ подсказва наличието 
на три клъстера с усреднен модел на кохезия и 
отделяне (0.6), което предполага «добро» гру-
пово решение. Най-голямата група включва 266 
участника (54.8%), втората група обхваща 129 
(26.6%), а третата 90 (18.6%). Най-важният кри-
терий за формирането на клъстерите бяха кри-
терии «Автономност» (PI = 1), «Знание (PI = .44), 
«Стойност» (PI = .43) и «Влияние» (PI = .42). Про-
филирането на трите групи беше извършено по 
усреднените резултати от посочените критерии. 
За улесняване на интерпретацията усреднените 
стойности за всеки показател бяха регистрирани 
от «-3» (напълно отхвърлям) до «+3» (напълно 
съм съгласен), докато «0» представляваше неу-
трална позиция (нито съм съгласен, нито отхвър-
лям). Таблица 7 представя класирането и стан-
дартните отклонения по показателите, заедно със 

стойностите на значение.

Таб.7. Класиране и стандартни отклоне-
ния по четирите показателя

Автоном-
ност Знание Стойност Влияние

Група 
(Клъстер) M SD M SD M SD M SD

1 2.50 0.72 2.63 0.42 2.62 0.53 2.22 0.66

2 0.92 1.57 1.05 0.98 0.80 1.32 0.56 0.99

3 -2.05 1.09 2.52 0.55 2.52 0.53 2.27 0.64

Комбинирано -0.28 2.30 2.28 0.86 2.23 1.01 1.94 0.98

PI 1.0 .44 .43 .42

Скалата за двигатели за мотивация за про-
моция на противогрипна ваксинация (MovAd) по-
каза, че когато се отнася до тяхната ангажираност 
и мотивация за промоция на противогрипната 
ваксинация медицинските работници биха могли 
да бъдат разделени на три групи, които нареко-
хме: Есперти под натиск, Автономни експерти, 
и Неуверени специалисти (Фиг.5). Експертите 
под натиск се характеризират с високо мнение 
относно стойността и влиянието на промоцията 
на ваксините. Те също заявяват добри познания 
относно пропагандирането на ваксините, обаче се 
отличават с усещането на много силен натиск да 
разговарят с пациентите си относно провеждане-
то на противогрипна ваксинация. Автономните 
експерти показват същите характеристики, като 
експертите под натиск, но изразяват мнение, че 
решението да промотират ваксинацията сред па-
циентите си, вземат самостоятелно. Несигурните 
специалисти се различават по намалена оценка 
на стойността и влиянието на ваксинацията вър-
ху здравето и благоденствието на пациентите, 
по-слабо мнение относно способността си да 
промотират ваксинацията и умерено чувство на 
автономност при решението да дискутират вакси-
нацията с пациентите си.

,

N=256

N=129

N=90

2.52

2.62

0.80

2.27

2.22

0.56

2.52

2.63

1.05

- 2.05

2.50

0.92

Фиг.5. Групи на мотивираност при промо-
ция на ваксинацията

Демографски трите клъстера си приличат 
(Табл.8). Нито средната възраст(F(2, 484) = 1.83, 
p = .162), нито пола (χ2(2, N = 485) = 2.27, p = 
.322), нито местоработата (χ2(6, N = 469) = 5.97, 
p = .426) показват някакво специфично разпре-
деление сред групите. Почти всички участници в 
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трите групи по образование са лекари или имат 
докторска степен. Единствената съществена раз-
лика е статуса им в работата. Лицата, които се 
отнасят към групата на автономните експерти ра-
ботят основно в частния сектор и са самонаети, 
докато лицата от останалите две групи (експерти 
под натиск и несигурни специалисти) най-вероят-
но работят като наемни служители (χ2(2, N = 485) 
= 14.09, p = .001).

Таб. 8. Демографски характеристики на 
трите клъстера

Автономни 
експерти

Неси-
гурни

Експерти 
под 

натиск

1 Брой участници 129 90 266
2 Възраст 49.59 48.03 49.74
3 Пол:                                   Мъже: 22% 22% 17%
Жени: 78% 78% 84%

4. Професия:                  Лекари: 99% 96% 99%
Сестри: 0.0% 1.1% 0.4%
Други: 0.8% 3.3% 0.4%

5.
О б р а з о в а н и е :          
Полувисше:

0% 4% 1%

Курсове: 13% 12% 8%
Висше: 84% 80% 86%
Хабилитирани: 3% 3% 4%

6.
Практика:                Голям 
град:

16% 21% 20%

Областен център: 58% 65% 55%
Малък град: 16% 7% 15%
Село: 9% 7% 10%

7.
Трудов статус:   Нает ра-
ботник:

38% 62% 54%

Частна практика: 62% 38% 46%

Данните за относителния брой на пациен-
тите и честотата с която лекарите препоръчват 
ваксинация на тях е представена във фигура 6. 
Относителният брой на пациентите на лекарите, 
отнасящи се до групата на „Несигурните специа-
листи” се различава значимо от останалите две 
групи (F(2, 448) = 16.00, p< .001). В допълнение 
участниците от групата на „Автономните експер-
ти” и „Експертите под натиск” е по-вероятно да 
препоръчат ваксинация на пациентите си, откол-
кото участниците от групата на „Несигурните спе-
циалисти” (χ2(6, 485) = 35.56, p< .001). Последни-
те е по-вероятно да препоръчат ваксинация на 
пациентите си понякога и най-вероятно няма да я 
препоръчват винаги.
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2.3% 6%

27%

8.8%

82%

68%

83.8%

30%

11%

26%

Фиг.6. Относителен дял на пациенти и 
честота на промоция на ваксинация сред тях в 
трите дефинирани клъстера

За изясняване на възможностите за въз-
действие върху мотивацията на лекарите за 
промоция на ваксинацията се проведе линеарен 
регресивен анализ върху честотата на препоръч-
ване на ваксинация като зависима вариабилна, 
варираща от 1 (никога) до 5 (винаги) и индивиду-
алните резултати по четирите критерия за мотива-
ция във всеки отделен клъстър. Сред автономни-
те експерти, влиянието е единствения показател 
за честотата на препоръки за ваксинация (ß = .19, 
t(124) = 2.05, p= .04). При несигурните специали-
сти честотата на препоръките зависи само от усе-
щането за познание (ß = .29, t(85) = 2.70, p= .008). 
При експертите под натиск играят роля два пока-
зателя – стойност и влияние (ß = .23, t(261) = 3.24, 
p= .001 за стойност, и ß = -.28, t(261) = -3.84, p< 
.001 за влияние). След това изследвахме честота-
та с която лекарите във всеки клъстър ваксинират 
пациенти, за които плаща държавата в сравнение 
с пациенти, които са платили сами ваксината си.
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Фиг.7. Честота на ваксиниране на реим-
бурсираните пациенти и пациенти, платили 
сами ваксината си сред отделните клъстери

Резултатите са представени във фиг. 7. Чес-
тотата на ваксиниране на пациенти, реимбурси-
рани от държавата не варира между трите групи 
лекари (χ2(8, N = 483) = 13.48, p = .10). Това може 
да бъде обяснено с факта, че грипната ваксина не 
се реимбурсира от държавата в България, но би 
могла да бъде платена от работодателя. Честота-
та на ваксиниране на пациенти, които си плащат 
сами ваксината обаче варира между отделните 
групи (χ2(8, N = 483) = 23.49, p = .003). Лекарите 
от групата на несигурните специалисти е по-веро-
ятно понякога да ваксинират такъв пациент, но не 
винаги, в сравнение с тези от групата на експерти 
под натиск. Не е налице значима връзка между 
мнението на лекарите към ваксинацията и моти-
вацията им по отношение на промоцията на вак-
синацията (χ2(2, N = 463) = 2.85, p = .24).

Заключение: Убеждението, че ваксинация-
та е ефективна при предпазване от заразяване с 
грип и че е жизнено важно да си направя ваксина-
та са основните най-важни индикатори за лекаря, 
за да реши се ваксинира. Това се отнася както за 
групата на ангажираните експерти, така и за ли-
цата с умерено мнение.  Представянето на посла-
ния в защита на ваксинацията е по-вероятно да 
няма ефект, защото подчертаното чувство, че зна-
еш как да говориш за ваксинациите (напр. аз знам 
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много добре как ваксината ме предпазва от грип) 
се свързва с по-слабо разбиране за ваксинацията 
в групата на лица с умерена нагласа към ваксина-
та. Това проучване показва, че този вид намеса 
може да има обратен ефект [4]. Причината е, че 
хората имат нагласата да не обръщат внимание 
на информация, която е в конфликт с техните 
схващания – феномен, познат като упорито вяр-
ване [3]. На този етап по-добра стратегия би била 
да се ангажират здравните работници в дискусии 
за стойността и ефективността на противогри-
пната ваксинация за собственото им здраве, и 
да се подтикнат да намерят позитивни аргументи 
за стойността на ваксинацията. Да накараш хо-
рата да генерират обяснения, които са в разрез 
с вярванията им (напр. Можеш ли да измислиш 
начин, по който противогрипната ваксина може 
да бъде от полза за здравето ти?) е по-ефектив-
но за промяна във убежденията на хората, стига 
такива причини да се измислят лесно [3]. В този 
смисъл основните препоръки за повишаване на 
броя на медицинските специалист, които ежегод-
но се ваксинират против сезонен грип, са: 1) По-
добряване на нагласата на лекарите, че 
противогрипната ваксина е ефективна за 
опазване тяхното и на другите здраве, и 
2) Засилване усещането на лекарите, че 
противогрипната ваксина представлява 
ценно средство за опазване на тяхното 
здраве и благополучие.

Промоцията на противогрипната 
ваксинация от страна на лекарите към 
техните пациенти е едно от основните 
им задължения. Данните от проучването 
показват, че в болшинството си те имат 
ясен позитивен ангажимент към тази 
дейност. Отнасящите се към групата на 
автономните експерти лекари съобща-
ват, че я препоръчват често или винаги (92%) 
в сравнение с групата на експертите под натиск 
(90%). И в двата клъстера лекарите с по-голяма 
вероятност препоръчват ваксинация, ако са на 
мнение, че застъпничеството в полза на ваксина-
цията е ефективно (напр. вярването, че когато го-
ворят с пациентите си, техните схващания за вак-
синацията стават по-позитивни). Оттук произлиза 
и следващата препоръка – усилване усещането 
на лекарите, че пропагандирането на противогри-
пната ваксинация е ефективно. Що се отнася до 
групата на несигурните специалисти само 67% от 
тях съобщават, че препоръчват ваксинация често 
или винаги. В този клъстер лекарите с по-голяма 
вероятност биха препоръчвали ваксинация, ако 
знаят как да я промотират (напр. ако смятат, че 
са компетентни да дискутират въпроси, свързани 
с ваксинацията). В тази целева група основната 
цел е да се подкрепят и подпомогнат лекарите 
със по-слаби познания по отношение на промо-
ция на противогрипната ваксинация.
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РЕЗЮМЕ: 
През последните десетилетия вирусите се свързват с възникването на различ-

ни злокачествени заболявания. Този обзор е едно кратко обобщение за етилогичната 
връзка (или предполагаемата такава) на злокачествените хематологични заболявания 
и вирусните патогени. В бъдеще, намирането на нови етиопатогенетични връзки на 
вирусните патогени със малигнените хематологични заболявания би могло да даде 
възможност за нови подходи за превенция и лечение.

Ключови думи: вируси, хематологични заболявания, етиопатогенетична връзка
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VIRUSES AND HEMATOLOGICAL DISEASES – ETIOLOGICAL AND PATHOGENIC ASSOCIATION 
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 ”An ineffi cient virus kills its host. A clever virus stays with it.” 

James Lovelock

SUMMARY: 
During the last decades viruses have been associated with different malignant diseases. This review is 

a brief summary for the etiological association (or suggested one) of malignant hematological diseases and 
viral pathogens. In future discovering of a new etiological and pathogenic associations of viral pathogens with 
malignant hematological diseases could present possibility for a new approaches for prevention and treatment.

Key words: viruses, hematological diseases, etiological, pathogenic connection
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 Въведение: Първоначалните изследвания 
в областта на вирусологията доведоха до важно-
то откритие на ключови генетични изменения, 
които са в основата на малигнените заболявания. 
Чрез иновативни, авангардни проучвания, някои 
от хематологичните малигнени заболявания пря-
ко се свързават с вирусни инфекции, като напри-
мер вируса на Епщайн-Бар (ЕБВ) със Ходжкинов 
лимфом и лимфом на Burkitt, човешкият Т-клетъ-
чен лимфотропен вирус T I (ХТЛВ-I) с Т-клетъчна-
та левкемия/лимфом при възрастни (АТЛЛ) и др. 
[7,18,21,22,24,40].
Исторически данни: През 2011 година се навър-
шиха сто години от забележителните експери-
менти на Francis Peyton Rous върху птичия раков 

вирус. Оттогава са открити седем човешки виру-
са, които причиняват около 10-15% от човешки-
те малигнени заболявания [6,8,19,23,26,29]. На 
1 октомври 1909 г. Francis Peyton Rous започва 
експеримента с предаване на раково заболяване 
чрез вирусна трансмисия в Rockefeller (институт в 
САЩ), с помощта на 15-месечна кокошка със сар-
коматозен тумор на гърдите, донесена при него от 
фермер. Rous успешно трансмисира тумора в дру-
ги пилета. През 1911 г. той доказва, че ракът може 
да се предава чрез туморни екстракти, несъдър-
жащи туморни клетки, индиректно доказвайки че 
туморът е причинен от малък трансмисивен агент, 
най-вероятно вирус [1,7,29,32,35]. Кулминацията 
на първия век от туморната вирусология бе отбе-

”Неефективният вирус убива своя домакин. Умният вирус остава с него.”
Джеймс Лавлок 
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лязан с Нобелови награди през 2008 г. за открити-
ето на Harald zur Hausen на ХПВ високо рисковите 
щамове, които причиняват рак на маточната ший-
ка и откриването на ХИВ от François Barré-Sinoussi 
и Luc Montagnier, вирус който не инициира рак, но 
индиректно «подготвя терена» за възникване на 
злокачествено заболяване чрез имуносупресия [1
,3,6,8,12,13,19,20,23,26,29,32,33,35,36].
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Таб. 1. Някои от големите открития и съ-
бития от първия век на туморната вирусология 

Човешки канцерогенни вируси 
Досега са открити седем вируси, за които 

със сигурност се знае, че могат да предизвикат 
малигнени заболявания при хората ( виж. Таб-
лица 2.). Почти всеки вирус има потенциал да 
причини малигнено заболявание, но само мно-
го малка част могат да инициират туморогенеза 
[7,18,21,24,25]. Обща характеристика на човешки-
те канцерогенни вируси е, че те предизвикват пер-

систиращи латентни или псевдо-латентни инфек-
ции [13,22,24,27,40]. Всички вируси в таблица 1 
са в състояние да формират вириони и да станат 
трансмисивни в някакъв момент от жизнения си 
цикъл, но в туморите тези инфекции обикновено 
са латентни, така че продуктивната репликация 
на вируса (известна също като литична реплика-
ция) е намалена или липсва [2,9,10,11,31,40]. Ви-
русната латентност служи като имунна стратегия, 
позволяваща на вируса да се «скрие» от имунна-
та система чрез спиране продукцията на ненужни-
те вирусни протеини, които биха могли да бъдат 
разпознати от клетъчно-медиирания имунитет 
[16,17,37]. Вирусите периситират като голи нукле-
инови киселини, често като плазмид или епизом. 
Вирусната латентност не трябва да се бърка с 
клинична латентност, която означава асимптома-
тична инфекция. През 1970г. е установена обра-
тна връзка между репликацията на вируса и кле-
тъчната трансформация на клетките, натоварени 
с туморни вируси. SV40 вирусът, например, тран-
сформира ефективно човешки клетки само когато 
са налице мутации в генома му, които предотвра-
тяват неговата репликация [4,22,38].

Малигнени лимфопролиферативни за-
болявания ( лимфоми )

Лимфомите са малигнени заболявания на 
лимфната тъкан, обикновено с нодална туморна 
маса, а нерядко и с левкемизация на процеса. 
Разделят се на две големи основни групи: Ходж-
кинов лимфом (ХЛ) и Неходжкинови лимфоми 
(НХЛ). В класификацията на СЗО от 2009г. лим-
фомите се категоризират в следните групи: пре-
курсорни ( незряли ) лимфоидни неоплазии, зрели 
В-клетъчни неоплазии, Т-клетъчни и НК-клетъчни 
неоплазии, Ходжкинов лимфом и пост-трансплан-
тационни лимфопролиферативни заболявания 
[11,16,18]. 

Неходжкинови лимфоми 
Представяват около 90% от всички лимфоми, с 
доста голям брой на хистологични субтипове, 
клинична изява и етиология. Различни вируси се 
асоциират или са сврзани с развитието на лим-
фомите. Към момента три са вирусите които се 
свързват със отделни подтипове на НХЛ. 

1. Епщайн-Бар вирус ( ЕБВ)
2. Човешки Т-клетъчен лимфотропен вирус 1 

( ЧТЛВ -1 ) 
3. Човешки херпес вирус – 8 ( ЧХВ – 8 ). 

Епщайн-Бар вирус ( ЕБВ)
През 1958г., Denis Burkitt описва специфична фор-
ма на лимфом при деца в Уганда и първоначално 
подозира, че вирус, асоциран с малария е в осно-
вата на тази В-клетъчна неоплазия. В 1965г. Tony 
Epstein и Yvonne Barr идетифицират партикули от 
херпесвирус с помоща на електронен микроскоп в 
клетки от лимфом на Burkitt. От тогава насам ЕБВ 
се свързва и с други малигнени заболявания при 
хората, като назофарингеален карцином, стома-
шен карцином, Ходжкинов лимфом и други подти-

Вирус Геном Малигнено заболяване
Година на 

откриване

Epstein-Bar вирус / чо-

вешки херпес вирус  4 

Двойно-ве-

рижен ДНК 

хепрес вирус 

Burkitt  лимфом , назофа-

рингеален карцином , 

Ходжкинов лимфом , 

някои видове Неходжки-

нов лимфом

1964г.

Хепатитен « В »  вирус 

Едно-вери-

жен и двой-

но-верижен 

ДНК хепаде-

новирус

Хепатоцелуарен кар-

ционом 
1965г.

Човешки Т-лимфотропен 

вирус – 1 

Едно-ве-

рижен РНК 

ретровирус 

Т клетъчна левкемия при 

възрастни
1980г.

Високо рискови човешки 

папиломавируси (ХПВ) 

16 и 18 ( някои други 

алфа ХПВ типове са 

също

карциногенни ). 

Двойно-ве-

рижен ДНК 

папилома-

вирус 

Рак на шийката на мат-

ката , рак на пениса и 

някои аногенитални както 

и карциономи на главата 

и шията 

1983-1984г. 

Хепатитен « С »  вирус

Едно-ве-

рижен РНК 

флавивирус  

Хепатоцелуларен карци-

ном и някои индолентни 

неходжкинови лимфоми 

1989г. 

Капоши саркома херпес 

вирус / КСХВ / известен 

още като човешки херпес 

вирус 8  

Двойно-ве-

рижен ДНК 

хепрес вирус

Сарком на Капоши , 

първични ефузионни лим-

фоми , мултицентрична 

болест на Castleman 

1994г.

Меркел клетъчен полио-

мавирус / МКВ/ 

Двойно-ве-

рижен ДНК  

полиомавирус 

Merkel клетъчен кар-

ционом 
2008г. 

Таб. 2 . Човешки канцерогенни вируси
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пове на НХЛ включително и В-клетъчни лимфоми 
при имунокомпромитирани пациенти [14,19]. 

Човешки Т-клетъчен лимфотропен ви-
рус 1 ( ЧТЛВ -1 )
Т-клетъчната левкемия/лимфом при възрастните 
за пъври път e описана като отделна нозологична 
единица през 1977г., на основата на уникалното 
си демографско разпространение и клиникопато-
логични белези. ТКЛЛ асоцирана с инфекция от 
човешки Т-клетъчен вирус тип 1 има специфично 
географско разпределение, засяга популации жи-
веещи в Карибския басейн, Япония, Африка и час-
ти от Южна Америка и централна Азия, области 
където ЧТЛВ-1 инфекция е ендемична. Всъщност 
ЧТЛВ-1 е първия ретровирус за който се знае, че 
има левкемогенен ефект, дължащ се на протеин, 
който е кодиран в генома му [18,25,28].

Човешки херпес вирус – 8 ( ЧХВ – 8 )
Капоши саркома херпесвирус / КСХВ /, извес-
тен като човешки херпес вирус – 8 се асоцира 
с патогенезата на саркома на Капоши, първич-
ния ефузионен лимфом и мултицентричната бо-
лест на Castleman. Механизмът на онкогенезата 
е недобре изяснен до момента, но се смята, че 
най-вероятно основна роля има вирусният проте-
ин D-тип циклин хомолог. 

Хепатитен „ С „ вирус 
Противоречива е ролята на хепатитния С вирус за 
развитието на отделните подтипове Неходжкинов 
лимфом. Проучвания от Италия, Франция и САЩ 
доказват връзка между предшестваща инфекция 
със хепатит С вируса и последващо развитие на 
НХЛ. Интересено е, че се наблюдават различни 
подтипове на НХЛ при пациенти които са хепатит 
С положителни. Има описани случаи на постигане 
на пълен отговор при пациенти със мантелнокле-
тъчен лимфом и маргиналнозонов лимфом поло-
жителни за хепатит С, след проведено лечение 
с антивирусна терапия, вклюваща интерферон 
алфа и рибавирин [2,30,38]. 

СПИН – свързани лимфоми 
ХИВ инфекцията уврежда клетъния имунитет, 
предразполагайки по този начин инфектирания 
индивид към развитие на неоплазии, включител-
но и малигнени лимфопролиферативни неопла-
зии. Най-честите подтипове НХЛ при пациенти 
със СПИН са: а./ лимфом на Burkitt (около 25%), 

б./ Дифузен В-едроклетъчен лимфом (около 
55%), в./ плазмобластен лимфом (по-малко от 
5%); г./ Т-клетъчен лимфом (1-3 %) д./ първичен 
лимфом на ЦНС ( 15%) е./ първичен ефузионнен 
лимфом ( < от 1%) [5,9,10,15,16,17,21,24,27,37,38,
39]. Най-важните рискови фактори за развитие на 
СПИН – свързан лимфом са ниска CD4 бройка, 
висок ХИВ вирусен товар и коинфекция с ЕБВ. 

Парвовирус В 19 инфекция 
Парвовирус В 19 инфекцията води до pure red cell 
аплазия и апластични кризи при възприемчиви 
индивиди. В около 20 проучвания се доказва пер-
систираща В19 парвовирусна инфекция при па-
циенти с остра лимфобластна левкемия. Острата 
парвовирусна инфекция води до забележителна 
цитокинова каскада с последващо нарушение 
на хематопоезата и/или супресия на нормалната 
костно-мозъчна фукция [38].

Обсъждане: Вирусите имат кратка но дос-
та динамична роля в историята на биологията на 
рака. В зависимост от времето и доминиращите 
направления, вирусите са смятани като основна-
та причина за рак, или са били игнорирани и смя-
тани за маловажни в етиопатогенезата на малиг-
нените заболявания. Навлизайки в по-зряла фаза 
на научни и клинични изследвания с доста по-мо-
дерни техники, разбираме че значителна част от 
случаите на рак наистина са причинени от виру-
си. За тези видове рак, инфекцията е само един 
компонент в мозайката от фактори които водят до 
туморогенеза. Неуспехът да се детектира значе-
нието на вирусните видове рак е довело до про-
пуснати възможности в контрола на тези ракови 
заболявания. Въпреки че ЕБВ е първият открит 
човешки туморен вирус, все още няма ЕБВ вакси-
на, включително липсва и ентусиазъм за нейното 
развитие. КСХВ се очертава като водеща причина 
за рак при възрастните в Субсахарна Африка, но 
все още липсват достатъчно клинични и научни 
разработки в посока на лечението и контрола сре-
щу този вирус и раковите заболявания, асоцира-
ни с него. Развитието на анти-латентно вирусни 
лекарства и имунологични терапии срещу раково 
вирусните антигени са постижими цели, които все 
още са в зародиш. Истинският критерий за успех 
на вирусната туморна биология от изминалия век 
ще бъде правилната бъдеща експлоатация на 
съществуващите знания с цел ефективно диагно-
стициране, лечение и предотвратяване на рако-
вите заболявания, причинени от вируси [38].
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОПУЛАЦИОНЕН 
ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ В БЪЛГАРИЯ - 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ
Джафер Н. 

ФОЗ - МУ Варна

РЕЗЮМЕ: 
В България все още не съществува работещ модел на популационен онкологичен 

скрининг, въпреки опитите за въвеждане на такъв и дебатите по проблема. Целта 
на нашето качествено изследване бе да проучим мнението и вижданията на медицин-
ски експерти, които познават и работят в българската здравна система, относно 
възможен теоретичен организационен модел за провеждане на популационно-базирана 
скринингова онкологична програма, подходяща за малки и отдалечени населени места. 
Коментира се наличието на чужди модели, приложими за България; възможностите за 
мотивация на здравните професионалисти за прилагане на реално действаща такава 
в условията на съвременната здравна система; както и да се дадат препоръки за про-
мяна на настоящата организация на вторична онкологична профилактика.

Проведени са двадесeт полу-структурирани интервюта с отворени въпроси с експерти по 
посочените проблеми. Записите на интервютата са анализирани с цел да се идентифицират 
общи и противоположни мнения, изразени от експертите.

Ключови думи: популационен онкологичен скрининг, модел, организация
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SUMMARY: 
A working population-based cancer screening model is still absent in Bulgaria despite the attempts to 

introduce one and the ongoing debate surrounding the problem. The aim of our qualitative examination was to 
examine the opinion and views of medical experts, who have insight into and work within the Bulgarian health 
system, in relation to a potential theoretical organisational model for the introduction of population-based can-
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portunities for motivating health professionals to apply a working programme within the modern healthcare 
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prevention.
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issues highlighted above. The recordings from the interviews were analysed with the aim of identifying the 
common and opposing views expressed by the experts.
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 Въведение: Високите нива на заболяемост 
и смъртност от онкологични заболявания поста-
вят на изпитание здравните,социални и икономи-
чески системи на всички страни в света и изискват 
предприемане на стъпки за ограничаване на ще-
тите от тях в личен и обществен аспект [7,8]. В 
отговор на осъзнатите потребности дoкладът на 
Европейската комисия до Съвета, Европейския 
Парламент, Европейския икономически и социа-
лен комитет и Комитета на регионите от 2008 г.[3], 
стимулира прилагането на Препоръката от месец 
декември 2003г. и въвеждане на популационен 
онкологичен скрининг в страните от ЕС [5].

Важни елементи от изграждане на попула-
ционно-базирана скринингова програма са подго-
товката, организацията, финансирането, уведо-
мяването (първоначално, повторно), оперативно-
то ръководство, позиционирането на извършва-
нето на прегледите, отчетността, регистрирането 
(в скринингов регистър), контролът на качеството, 
мениджмънтът и проследяването на пациентите 
при установени промени. Дадените указания за 
елементите на скрининга касаят организацията, 
провеждането, регистацията, мониторинга и от-
читането, като част от тези дейности могат да се 
извършват на централно, други на местно ниво.

Изтъква се особената  важност от приложе-
ние на комуникационна стратегия, която трябва 
да осигури достатъчна, достъпна и достоверна  
информация за всички групи от населението при 
осигуряване на  информиран избор и равен дос-
тъп до всеки етап от скрининговия процес. Подго-
товката на населението трябва да се насочи към 
формиране на информирана убеденост в ползата 
от прегледите, използвайки различни канали за 
подаване на информация, специфична за раз-
личните възрастови групи. Качеството и ефектив-
ността на комуникационната стратегия би трябва-
ло да се оцени чрез обхвата на включилите се в 
скрининговата кампания, както и чрез оценка на 
промяна в информираността на потребителите. 

Обучението на специалистите, заети в про-
грамата е изключително важно и гарантира ка-
чеството на скрининговото изследване. Ролята  на 
медицинските специалисти и особено на личните 
лекари в различните етапи на реализиране на 
програмите е от особено значение.При  програми-
те в отделните страни има различна практика-от 
водеща роля на личните лекари до програми без 
тяхно участие.

Равнопоставеният достъп на населенеието 
до скринингови мероприятия и еднаквото отно-
шение към всеки потенциален участник, особено 
спрямо неравнопоставени в социално-икономи-
ческо отношение групи от населението, заема 
специално място в осъществяване на целите на  
скрининга. Необходимо е да се отдели специално 
внимание за лица, които никога не са изследвани.

Препоръчва се постепенно разширение на 
обхвата на скрининговата програма до достигане 
на прицелните нива. При ограничени финансови 
средства е желателно първо да се обхванат ли-
цата с по-висок риск. Възможно е да се започне 

с по-малък възрастов обхват, а впоследствие 
възрастовият диапазон да се разшири до препо-
ръчвания. Има примери на въвеждане на пилотни 
програми с регионален характер, които по-късно 
се разширяват в цялата страна(Финландия,Пол-
ша,Словения)[9,10,11].

България все още няма Национална скри-
нингова програма, въпреки нарастващите нива на 
заболяемост и смъртности Препоръките и Докла-
да на Европейската комисия[3,5].

Цел: Да се проучат мнението и препоръки-
те на експерти, които познават и работят в бъл-
гарската здравна система, относно теоретичен 
организационен модел на популационно-базира-
на скринингова онкологична програма; да се ко-
ментира има ли чужди модели на скрининг, подхо-
дящи за България; възможностите за мотивация и 
създаване на реално действаща такава в услови-
ята на съвременната ни здравна система.

Meтоди и материали: Проведени са по-
лу-структурирани интервюта с общо 20 експерти, 
заемащи различни позиции в българската здрав-
на система: лекари работещи в различни лечебни 
заведения, лекари-политици, представители на 
академичната общност и на пациентските органи-
зации. Всички поканени приеха да се включат в 
проучването. Интервютата са проведени в удобно 
за респондентите време и място, в самостоятелни 
помещения, за да се избегне разсейване от външ-
ни фактори. Въпросите, поставени за обсъждане 
от респондентите бяха следните:

1.Има ли нужда от различен подход за скри-
нинг според спецификата на действащата здрав-
на система?;

2.Има ли нужда от специфичен подход за 
скрининг в различните региони на страната спо-
ред достъпа на населението до медицинска по-
мощ(град/село;малки/големи общини)?;

3.Има ли европейски  и световни добри 
практики,приложими  в български условия?

4.Къде трябва да е позиционирана скринин-
говата програма-в ПИМП,СИМП или извън тези 
звена(напр.профилактични/скринингови центро-
ве)?;

5.Как да се извършва организацията на 
скрининговата програма-на регионален или на-
ционален принцип?;

6.Как да се финансира-целево(национална 
програма,от МЗ) или от НЗОК?;

7.По какъв начин да се осъществява уведо-
мяването на потенциалните участници -централи-
зирано или на местно ниво?;

8.Мениджмънтът на скрининга на какво 
ниво трябва да се заложи - централизирано или 
на регионално ниво?;

9.Необходимо ли е специално мотивиране 
на ОПЛ за да извършват скрининг на онкологични 
заболявания?;

10.Препоръки за промяна на настоящата 
организация на профилактиката на онкологични 
заболявания в България;
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Всяко интервю бе със средна продължи-
телност около 50 минути. Интервютата са тран-
скрибирани в рамките на ден след провеждането 
им. При анализа на информацията е използван 
индукционен подход, най-често прилаган при ка-
чествени проучвания и по-конкретно методът на 
тематичен контент анализ. 

Резултати: Всички респонденти са хора, 
познаващи добре българската здравна система.
Те работят или следят процесите в нея от гледна 
точка на адекватността на системата за онколо-
гична профилактика.В мнозинството си те са дъл-
гогодишни специалисти със сериозен лекарски, а 
една част –с управленски опит.

Двадесетте експерти работят в пет различ-
ни области на страната: София, Варна, Велико 
Търново, Шумен и Разград. Разпределението на 
лекарите по  специалности е следното: клинична 
онкология- 5-ма, акушерство и гинекология - 4-ма, 
обща медицина 4-ма, хирурзи–2-ма, вътрешни 
болести–2ма. Интервюиран е един специализант 
по акушерство и гинекология. И четиримата вклю-
чени в проучването политици са лекари, заемали 
или заемащи управленски позиции. Двама от екс-
пертите са представители на пациентски органи-
зации, пряко ангажирани с проблемите на болни-
те с онкологични заболявания. От респондентите 
4 са професори, а 4 –доценти, 3 са бивши и насто-
ящи национални консултанти (клинична онколо-
гия, химиотерапия и акушерство и гинекология). 
В момента осем от участниците са мениджъри на 
лечебни заведения, структури или институции на 
национално или регионално ниво, държавна, об-
щинска или частна собственост.

Проблемите, очертани в отговорите на за-
дадените въпроси (всички отворени), под форма-
та на обширни интервюта са категоризирани те-
матично в два аспекта:

I.Организационен модел за онкологична 
скринингова програма, приложим в България

II. Препоръки
В рамките на интервютата бе коментирана 

необходимостта от деференциран подход в зави-
симост от структурните и функционални специфи-
ки на здравната система в настоящия момент, го-
лемината на населеното място, достъпа до здрав-
ни грижи, както и приложимостта на световните и 
европейски практики в български условия.

Голям дял от участниците в това проучване 
твърдят, че при организирането и провеждането 
на скринингови изследвания е необходим  под-
ход, съобразен с особеностите на действащата 
здравна система в страната, характеризираща 
се с липса на взаимодействие между отделните 
й звена, недостиг на медицински специалисти и 
затруднен достъп до здравни грижи. Отчитане на 
спецификата на съответния район, осигуряване 
на достъп на всеки до диагностика и медицинска 
грижа, независимо от населеното място (село,ма-
лък град,областен град,столица) е необходимо 
според 85% от респондентите.

 

 

Фиг.1. Има ли нужда от специфичен 
подход за скрининг в различните региони на 
страната според достъпа на населението 
до медицинска помощ (град/село; малки/го-
леми общини)

Резултат от проведено научно изследва-
не показва, че малките населени места, които 
имат дефицит на специалисти и ограничен дос-
тъп до специализирана онкологична помощ, имат 
най-неблагоприятно стадийно разпространение, 
по-малък ефект от лечението и по-ниска прежи-
вяемост (данните са за рак на гърдата и гинеколо-
гични заболявания). Провежданите кампании по 
региони с подвижен мамограф и екип специали-
сти дават добри резултати. При изготвяне на На-
ционална програма, отчитането на регионалните 
особености са много важни.

Подчертава се необходимостта от спазване 
на европейските практики и стандарти, независи-
мо от модела на здравната система.

Ясно се очертава предложение за работа 
на мобилни екипи (подвижни екипи ,,летящи“еки-
пи), при това от хора, различно позиционирани в 
структурите и управлението на здравната систе-
ма. Споделя се мнение за малките населени мес-
та, за които скринингът да бъде от типа на изне-
сена медицинска помощ. Предлага се осигурява-
не с добър транспорт на достъп до изследване и 
консултация с профилни специалисти, както и ре-
имбурсиране на транспортни разходи на трудно 
подвижни пациенти и такива в неравностойно по-
ложение от отдалечени и малки населени места 
за извършване на задължителни профилактични 
дейности в областен град. Що се отнася до това, 
дали има европейски и световни практики на 
скрининг за РМЖ (рак на млечната жлеза), РМШ 
(рак на маточната шийка) и КРК 9колоректален 
карцином), приложими в България, голяма част 
от респондентите са на мнение, че има такива, 
като се дават конкретни примери. Посочва се, че 
най-добрите системи работят в скандинавските 
страни (Финландия,Швеция,Холандия), Велико-
британия и Северна Америка, където се постига 
80-85% обхват, а заболяемостта и смъртността 
са силно понижени. Конкретно са отбелязани по 
локализации опитът на Финландия и Словения за 
РМШ, Великобритания- за РМЖ и Чехия-за КРК.

Четирима интервюирани заявяват, че не 
са запознати в конкретика с подобни програми, 
но предлагат местни експерти да предложат та-
кива,съобразени със специфичните особености 
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и условия в България, подходящи и за малките 
населени места. Без конкретно да е задаван по-
добен въпрос, някои от интервюираните подчер-
тават, че за тях особено важни за успех на подоб-
ни програми са санкциите (доплащанията), а за 
други-поощренията при явяване на скринингови 
прегледи. В множество от отговорите се подчер-
тава значението на регламентацията на санкции 
при невключване в организирани скринингови 
прегледи. Като контрапункт на санкциите  е идея-
та за поощрения

По отношение на мненията къде трябва да 
е позиционирана една скринингова програма са 
регистрирани разнопосочни мнения, които показ-
ват зависимост от мястото на съответния респон-
дент в здравната система.

Фиг.2. Къде трябва да е позиционира-
на скрининговата програма - в ПИМП (пър-
вична извънболнична медицинска помощ), 
СИМП (специализирана извънболнична ме-
дицинска помощ) или извън тези звена (напр. 
профилактични/ скринингови центрове)

Има обаче и съвпадение на мнения, въ-
преки различните звена от здравната система, в 
които работят и представляват (напримерПИМП,-
СИМП). Най-общо ОПЛ смятат,че подобни скри-
нингови програми трябва да са позиционирани 
в ПИМП, специалистите по акушерство и гине-
кология-в СИМП, а онколозите-в болници или 
в центрове към тях. Няколко лекари, заемащи 
управленски позиции считат, че с тези програми 
трябва да се ангажират КОЦ (комплексен онколо-
гичен център), РЗИ, новоизградени скринингови 
центрове. Мнозинството се обединява около то-
ва,програмата да е ефективна,устойчива, в рам-
ките на Национална програма с общи правила.

Явен превес имат привържениците на ва-
рианта организацията на програмата за скрининг 
да се извършва на национално ниво. Само един 
респондент смята, че организацията трябва да 
се осъществи на регионално, местно ниво. Една 
трета от групата счита, че това трябва да става 
само и единствено на национално равнище. Една 
трета са привърженици на това, организацията да 
бъде  и национална, и регионална. За други ан-
кетирани организацията е без значение,стига да 
има добро финансиране и осигурен равен достъп 
за всички на територията на страната. Почти кон-
сенсусна е подкрепата за целево финансиране на 
евентуална скринингова онкологична програма от 

МЗ като национална такава.

 

Фиг.3. Как да се финансира скринин-
говата програма - целево (национална про-
грама) или от НЗОК

Уведомяването на лицата, които подлежат 
на преглед да става на местно ниво, е водеща-
та позиция на голяма част от интервюираните. 
Нещо повече, половината от тях смятат, че това 
трябва да става чрез ОПЛ. Управлението на евен-
туална скринингова програма обединява почти 
всички около идеята, че мениджмънтът трябва 
да се осъществявя както на централно, така и на 
местно ниво, като мнозина споделят, че централ-
но ръководство трябва да координира действия-
та на местно ниво (общини,РЗИ,ОПЛ). Крайни са 
мненията за нуждата от специална мотивация на 
ОПЛ за участие в онкологична скринингова про-
грама. Значителна част от интервюираните смя-
тат, че трябва да има финансови стимули. Друга, 
немалка част смята, че не е неоходима финансо-
ва мотивация, защото това влиза в задълженията 
им. Отбелязва се и необходимостта от санкции 
при неизпълнение на ангажиментите по отноше-
ние на скрининга. Мненията по отношение допъл-
нителните стимули за личните лекари в процеса  
на реализиране на скринингова програма може 
да се обобщят така: има нужда от допълнител-
на мотивация на ОПЛ за работа по онкологичния 
скрининг, но преди това има необходимост от до-
пълване на квалификацията им за извършване на 
скринингови прегледи.

Отговорите на интервюираните експерти 
на подробните въпроси, касаещи технологията на 
провеждане на организиран популационен скри-
нинг с онкологична насока, очертават следният 
модел на скринингова програма, подходяща за 
приложение в България: Програма, осъществе-
на при взаимодействие на ПИМП, СИМП и КОЦ; 
организирана на централно ниво; финансирана 
целево, като национална програма от МЗ; уведо-
мяване на лицата на местно (регионално) ниво; 
управление на програмата на местно ниво (въз-
можна централна координация).

Препоръки:
1.Актуализиране на здравната политика, 

при която контролът на онкологичните заболява-
ния и в частност тяхната профилактика да получи 
статут на приоритет с произтичащите от това кон-
кретни дейности. Липсата на политически  консен-
сус и устойчивост се отчита от голям брой интер-
вюирани за сериозна пречка пред въвеждането 
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на скринингова онкологична програма, за преори-
ентиране на здравната политика от лечение към 
промоция.

2.Регламентиране на взаимоотношенията 
в системата чрез нормативни промени- предпос-
тавка за ясни отговорности и ограничаване на лу-
тането на пациентите.

3.Необходимост от стандарт за скрининг
Експертите препоръчват конкретни стъпки 

в рамките на Национална скринингова програма:-
сертифициране на лаборатории и практики, които 
да извършват профилактични прегледи и изслед-
вания; периодична акредитация за поддържане 
качеството и изпълнение на стандартите, които 
да са част от Националната здравна карта; из-
граждане на регистри, част от единна информа-
ционна система; формиране на рискови групи с 
разписан алгоритъм за проследяването им; съз-
даване на административно звено, отговорно за 
сринингова програма.

4.Информационна кампания в обществото.

Обсъждане: Респондентите, включени в 
това проучване в мнозинството си отчитат като 
проблем и заявяват притеснение от липсата на 
успех във въвеждане на работеща популационна 
онкологична скринингова програма в България. 
В  един от последните доклади на Световната 
банка се отбелязва значителното изоставане на 
България по показателя посещаемост на профи-
лактични и скринингови прегледи с онкологична 
насоченост в сравнение с други европейски стра-
ни [6]. Този факт не  може да бъде потвърден или 
опроверган от българските институции поради 
липса на скринингов регистър или единна инфор-
мационна система с достоверна информация за 
това. Към настоящия момент, в условия на несис-
темен подход към проблема, не е намерен начин 
за мотивиране на медицинските специалисти и 
населението за промяна на ситуацията с ниско-
то участие в профилактични програми като цяло 
(вкл. финансирани от НЗОК), въпреки спорадич-
ните опити за въвеждане на подобни.

В проведените интервюта в рамките на 
това проучване са посочени конкретни примери 
от страни, снижили показателите заболяемост и 
смъртност, благодарение на работещи организи-
рани популационнипрограми за трите  локализа-
ци на рак-РМШ,РМЖ и КРК. Категорично обаче е 
мнението, че при обсъждане на модел за подобен 
скрининг трябва да се отчитат особеностите на 
действащата здравна мрежа и на неравностойния 
достъп до здравни грижи на населението на тери-
торията на страната. Отчитането на специфика-
та на съответния район за осигуряване на равен 
достъп на всеки до превенция, скрининг, ранна 
диагностика, независимо от населеното място 
(село, малък град, областен град, столица) е не-
обходимо условие за реализация на успешна про-
грама, според почти цялата група респонденти. И 
най-добре замислената, включително финансово 
обезпечена програма, може да се провали при 

невключване на хората в нея, дори след персо-
нални покани[4].

Обхватът и участието на целевите групи 
в прегледите показва зависимост от множество 
фактори. Готовността на хората да се явят на 
скринингови прегледи се запазва  като същест-
вена предпоставка за успеха на един скрининг, 
респ. за ниското участие в такъв, както  през 2007 
г [12], така и в  през 2015. Тази готовност се свърз-
ва пряко с информираността на населението по 
здравни въпроси и рисковете за тяхното здраве. 
Голяма част от медицинските специалисти в това 
проучване, както и преди, смятат, че пациентите 
са неинформирани и с ниска здравна култура. 
Наше проучване[2] през 2015 година показа ви-
сока степен на информираност сред жените в 
България, при това, независимо от етническия им 
произход, но с различни източници на информа-
ция, сравнени с тези, преди десетилетие[1]. Кон-
статира се висока осведоменост за етиологията 
на РМШ, което показва, че целенасочени инфор-
мационни кампании имат ефект и достигат до 
целевите групи. Все по-значим в информационно 
отношение  се очертава приносът на медии, соци-
ални мрежи и електронни източници, но с рискове 
за лансиране на непрофесионални и  манипула-
тивни материали.

Изводи:
 Според експертното мнение съществуват 

европейски и световни практики и моде-
ли за онкологичен скрининг, приложими у 
нас, но те задължително трябва да се съ-
образят със спецификите на българските 
условия като достъп до здравни грижи, ре-
гионални дисбаланси, пътища за инфор-
миране.

 Оформеният от отговорите на респонден-
тите модел на скринингова програма (след 
зададени въпроси за всички детайли от 
организационно естество), подходящ за 
приложение в България, има следните ха-
рактеристики: програма, осъществена при 
взаимодействие на ПИМП, СИМП, КОЦ и 
МБАЛ; организирана на централно ниво; 
финансирана целево, като национална 
програма от МЗ; уведомяване на лицата 
на местно(регионално) ниво; управление 
на програмата на местно ниво(възможна 
централна координация). Гарантирането 
на качеството и стандартите трябва да са 
ангажимент на държавните институции, 
въз основа на европейските и световни 
правила за добри практики, но съобразени 
с особеностите на нашата здравна систе-
ма.

 Една от важните тези, която се очертава, 
е необходимостта достъпът до скрининг, 
особено в малките населени места и отда-
лечени райони, да се улесни чрез удобни 
и подходящи услуги за пациентите, вклю-
чително чрез мобилни екипи и апаратура.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ХЕМОРАГИИТЕ - НОВИТЕ 
ТРОМБОПОЕТИЧНИ АГЕНТИ

Недева A., Ю. Райнов
Клиника по хематология, ВМА-София
 

РЕЗЮМЕ: 
Тромбопоетин (TPO)-рецепторните агонисти са нов клас медикаменти, които це-

лят повишаване на тромбоцитната продукция чрез взаимодействие с тромбопоети-
новия рецептор на мегакариоцитите. Тромбопоетичните агенти, които имат индика-
ция за лечение на пациенти с хронична имунна тромбоцитопения (ITP) са romiplostim и 
eltrombopag. При болни с риск от кървене, след първа линия терапия, приложението им 
доказано увеличава тромбоцитния брой, намалява хеморагичните инциденти, както и 
нуждата от допълнителна или спасителна терапия. Еltrombopag е регистриран и за 
пациенти с хронична хепатит С инфекция, при които тромбоцитопенията не позволя-
ва започване или провеждане на интерферон-базирана терапия. Въпреки че са наблюда-
вани ремисии след преустановяване на лечението с TPO-рецепторни агонисти, обикно-
вено заболяването рецидивира след спиране на терапията. Затова е необходим непре-
къснат прием с оглед намаляване на  хеморагичния риск.

Ключови думи: тромбопоетин-рецепторни агонисти, имунна тромбоцитопения, хе-
патит С инфекция, хеморагичен риск
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HEMORRHAGE PREVENTION – THE NEW THROMBOPOIETIC AGENTS 
Nedeva А., J.Raynov 

Clinic of Hematology, MMA-Sofi a

SUMMARY: 
The thrombopoietin (TPO)-receptor agonists are а new class of medications, aimed at increasing plate-

let production through interaction with the TPO receptor on megakaryocytes. The thrombopoietic agents, 
which have indication for treatment of patients with chronic immune thrombocytopenia (ITP) are romiplostim 
and eltrombopag. In patients who are at risk of bleeding following treatment with fi rst-line therapies, these 
agents have been shown to increase platelet counts, decrease bleeding events and reduce the need for 
adjunctive or rescue treatments. Eltrombopag is also indicated in patients with chronic hepatitis C  infection, 
where the degree of thrombocytopenia is the main factor preventing the initiation or maintaining interferon-
based therapy. Although remissions of ITP have been reported after TPO-receptor agonist discontinuation, 
thrombocytopenia usually recurs following drug withdrawal. Consequently these agents are used indefi nitely 
to minimize bleeding risk.

Key words: thrombopoietin-receptor agonists, immune thrombocytopenia, hepatitis C  infection, 
bleeding risk

Address for correspondence: e-mail: dr_anedeva@yahoo.com, tel: +359 2 9225903

Tромбопоетинът e първичният хемопоети-
чен растежен фактор, който регулира мегакарио-
цитопоезата и производството на тромбоцити. Той 
е хормон, продуциран от черния дроб и лиганд за 
тромбопоетиновия рецептор (TPO-R), който се 

експресира на повърхността на мегакариоцитите, 
тромбоцитите и примитивните стволови клетки. 
Производството на тромбоцити се регулира чрез 
активиране на TPO-R и индуциране на интраце-
луларни сигнални каскади, водещи до увеличена 
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продукция на тромбоцити [17]. Кинетиката на ме-
гакариоцитната диференциация и тромбоцитна 
продукция е такава, че стимулацията на TPO-R в 
нормален костен мозък  изисква 5-14 дни, за да се 
манифестира едно увеличение в тромбоцитния 
брой, докато това изисква период от 2-3 седмици 
при увреден костен мозък [18]. Идентифициране-
то на човешкия тромбопоетин през 1994 год. [30] 
е последвано от създаването на рекомбинантни 
молекули с подобна на неговата структура и ак-
тивност [25].  Клиничните изпитвания с тези реком-
бинантни продукти започват при болни, провели 
химиотерапия и здрави донори на тромбоцитни 
концентрати. Последващите изпитвания са спре-
ни, пoрaди развитието на неутрализиращи анти-
тела, които кръстосано реагират и с ендогенния 
тромбопоетин и причиняват протрахирана и рез-
истентна тромбоцитопения [23]. Резултатите от 
тези изпитвания обаче насочват изследователите 
към развитието на нови TРO-рецепторни агонис-
ти под формата на по-малко имуногенни пептиди 
и малки молекули. Тези агенти намират своето 
място в лечението на хронична имунна тромбо-
цитопения (ITP) и свързана с хепатит С тромбо-
цитопения. Ефективността на тромбопоетинови-
те агенти е изпитвана при болни с индуцирана от 
химиотерапия тромбоцитопения през 90-те годи-
ни на 20-ти век. Данните от тези изпитвания при 
болни, подложени на миелоаблативна и немиело-
аблативна химиотерапия показват, че ползата от 
тромбопоетичните агенти при миелоаблативната 
терапия е спорна, докато при немиелоаблативна 
терапия резултатите са обещаващи. Използване-
то на нови генерации от тромбопоетични агенти 
подпомагат реализирането на планирания цикъл 
химиотерапия. Ползата от приложението им може 
да бъде сравнявана с тази от G-CSF, използвани 
за преодоляване на индуцираната от химиотера-
пията неутропения [1]. Известно е, че около 70% 
от болните с хронични чернодробни заболявания, 
причинени от хепатит С, имат тромбоцитопения, 
която корелира с тежестта на чернодробното за-
боляване. Въпреки че степента на тромбоцито-
пения е умерена, тя увеличава риска от кървене 
при тези болни, защото те обикновено страдат 
и от придобити коагулопатии. От друга страна, 
лечението на болните с интерферон алфа също 
задълбочава тежестта на тромбоцитопенията и 
налага модификация на дозата. Етиологията на 
тромбоцитопенията при свързаните с хепатит 
С хронични чернодробни заболявания е много-
факторна: хиперспленизъм, антитяло-медиира-
на тромбоцитна деструкция или директна цито-
токсичност на вируса върху мегакариоцитите [11]. 
Кървенето при тази група болни може да бъде 
провокирано и от наличието на криоглобулини, 
дисеминирана интраваскуларна коагулация или 
увредена продукция на коагулационни фактори 
[28]. Пациентите с по-тежко засягане на черния 
дроб имат и по-ниска продукция на TPO [12]. За-
това тромбопоетичните агенти играят важна роля 
в лечението на тромбоцитопенията при тази гру-
па болни. Резултатите от клиничните изпитвания 

ENABLE-1 и ENABLE-2 показаха ефективността 
на еltrombopag, перорален непептиден TРO-ре-
цепторен  агонист, в комбинация с антивирусно 
лечение [8, 9]. 

Тромбопоетични агенти при ITP: Истори-
чески ITP е класифицирана като автоимунно за-
боляване, при което циркулиращите антитромбо-
цитни антитела повишават периферната деструк-
ция на тромбоцитите. Лечението, насочено към 
потискане на тромбоцитната деструкция, включва 
употреба на кортикостероиди, венозни имуног-
лобулини, венозно приложение на анти-D иму-
ноглобулин, ритуксимаб и спленектомия. Днес е 
известно, че ITP е състояние, при което има нама-
лена продукция [2] и при което тромбопоетинова-
та генерация не е увеличена пропорционално на 
тежестта на тромбоцитопенията. Мегакариоцити-
те в костния мозък също са увредени и тяхната 
способност да произвеждат тромбоцити в отговор 
на тромбопоетина е нарушена [14].  TPO-рецеп-
торните агонисти са нов вид лечение за пациен-
тите с ITP, което има за цел увеличаване на про-
дукцията на тромбоцити чрез взаимодействие с 
TPO-R на мегакариоцитите. Двата медикамента 
от този клас, които имат индикация за лечение 
на пациенти с ITP, са romiplostim и eltrombopag. 
При болни, които са с риск от кървене след първа 
линия терапия, тези агенти доказано увеличават 
тромбоцитния брой, намаляват хеморагичните 
инциденти, както и нуждата от допълнителна или 
спасителна терапия. Въпреки че са наблюдава-
ни ремисии след преустановяване на лечението 
с TPO-рецепторни агонисти, обикновено заболя-
ването рецидивира след спиране на терапията. 
Затова е необходим непрекъснат прием с оглед 
намаляване на  хеморагичния риск [26].

Romiplostim (Nplate®, Amgen) е първият 
тромбопоетичeн агент от втора генерация, проу-
чен в клинични изпитвания. Той е рекомбинантен 
фузионен протеин (“peptibody”), състоящ  се от 
два IgG1 FС-фрагмента, свързани към пептиден 
домейн, който съдържа 4 свързващи места за 
TPO рецептора [32]. Свързването на romiplostim 
към рецептора води до активиране на интрацелу-
ларни сигнални каскади (с участието на JAK-STAT 
и MAP киназа) и увеличена тромбоцитна продук-
ция [15]. След единична венозна или подкожна 
доза се наблюдава дозо-зависимо увеличение на 
тромбоцитния брой в рамките на 5-8 дни с въз-
становяване на изходните стойности до 28-мия 
ден [32]. Romiplostim е индициран за пациенти с 
хронична ITP, рефрактерни на други видове ле-
чение (кортикостероиди, имуноглобулини) [27]. 
Преклиничните изпитвания доказват възможност-
та на romiplostim да увеличи броя на тромбоцити-
те и да намали продължителността и тежестта на 
тромбоцитопенията при опитни животни с хими-
отерапия-индуцирана тромбоцитопения [13]. Без-
опасността и ефикасността на romiplostim е оце-
нена в две двойно-слепи, плацебо-контролирани 
изпитвания и последвалото ги open-label проучва-
не. В първите две проучвания (едното при спле-
нектомирани, а другото при неспленектомирани 
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пациенти със среден тромбоцитен брой ≤ 30,000/
μL) е използван един и същ режим на дозиране с 
прогресивно седмично увеличаване на дозата от 
1 μg/kg до 15 μg/kg в зависимост от тромбоцитния 
брой [20]. В сравнение с плацебо, сигнификантно 
повече пациенти в групата с romiplostim са имали 
продължителен отговор (тромбоцити  ≥ 50,000/μL 
за ≥6 от последните 8 седмици от проучването) - 
56% с/у 5%, p<0.0001 при неспленектомираните 
и  38% с/у 0%, p=0.0013 при спленектомираните 
пациенти. Приемът на придружаващи медика-
менти (основно кортикостероиди) е бил преус-
тановяван или дозата намалявана по-бързо в 
групата с  romiplostim (87% с/у 38%). Не е наблю-
давана тахифилаксия или сериозна токсичност, 
като повишена честота на тромбоемболични ин-
циденти или миелоидни неоплазии. Поради еди-
нични случаи на повишено образуване на ретику-
лин в костния мозък при лечение с високи дози, 
максималната препоръчвана доза за лечение с 
romiplostim е 10 μg/kg. “Rebound” тромбоцитопе-
ния с намаляване на тромбоцитния брой до нива, 
по-ниски от тези преди лечението, възниква при 
5%-10% от пациентите, спрели рязко лечение-
то си [20]. Romiplostim получава одобрение през 
2008г.  въз основа на тези две проучвания. Като 
продължение на двете изпитвания, завършилите 
ги пациенти са включени в open-label проучване, 
в което romiplostim е аплициран веднъж седмично 
за период от средно 78 седмици [21]. Tромбоци-
тен брой над 50,000/μL е постигнат при 94.5% от 
пациентите. Проучването показва, че romiplostim 
може да бъде използван за поддържащо лечение 
и тромбоцитният брой може да бъде поддържан 
с години без съществено повишаване на доза-
та. Не е установена несъобщавана до момента 
токсичност на медикамента. Идентифицирани са 
девет случая на ретикулинова фиброза в костния 
мозък, но нито един случай на миелофиброза/
миелоидна метаплазия [21]. В open-label рандо-
мизирано проучване, продължило 52 седмици, 
неспленектомирани пациенти с ITP са лекувани с  
romiplostim или стандартна терапия [22]. Общият 
тромбоцитен отговор е 2,3 пъти по-висок в гру-
пата с romiplostim (p<0.001), където значително 
по-рядко се наблюдава и липса на терапевтичен 
отговор (11% vs. 30%, p<0.001). Препоръчваната 
начална доза на romiplostim е 1 μg/kg, прилагана 
подкожно веднъж седмично и титрирана до мак-
симум 10 μg/kg за постигане на тромбоцитен брой  
≥50,000/μL [27].

Eltrombopag (Promacta® - САЩ, Revolade® - 
Европа, Novartis) е перорална малка непептидна 
молекула, която се свързва с трансмембранния 
домейн на TPO-R и увеличава производството на 
тромбоцити чрез активиране на JAK-STAT и MAP 
киназа сигналните пътища [10]. Приемът му води 
до трайно повишаване на тромбоцитния брой в 
рамките на 8 дни, като спадане до изходно ниво 
се наблюдава 12 дни след прекратяване на лече-
нието [16]. Eltrombopag е регистриран  за лечение 
на спленектомирани пациенти с ITP, рефрактер-
ни на други видове лечение, или като втора ли-

ния терапия при неспленектомирани пациенти с 
противопоказания за хирургична интервенция. 
Медикаментът има и други две индикации: паци-
енти с хронична хепатит С инфекция, при които 
тромбоцитопенията не позволява започване или 
провеждане на интерферон-базирана терапия, 
както и при пациенти с тежка апластична анемия, 
рефрактерни на имуносупресивна терапия и не-
подходящи за трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки [29]. Eltrombopag е първият пе-
рорален TPO-рецепторен агонист, който успеш-
но завършва клинични изпитвания и е регистри-
ран за употреба в САЩ през 2008 год. В първото 
публикувано проучване пациентите получават в 
рамките на 6 седмици дневна доза от 30 mg, 50 
mg и 75 mg, като резултатите са сравнени с па-
циенти, лекувани плацебо [3]. Отговор е наблю-
даван в  70%-80% от пациентите, получили двете 
по-високи дози eltrombopag, в сравнение с  11% от 
тези на плацебо. Не е установена сигнификантна 
токсичност, а хеморагичните инциденти очаквано 
намаляват с увеличаване на тромбоцитния брой.  
Друго изпитване съобщава подобни резултати 
при тромбоцитопенични пациенти с хепатит С 
инфекция, позволяващи провеждането на анти-
вирусна терапия без прекъсване или редукция 
на дозата [24]. Трето рандомизирано проучване 
(фаза III) сравнява eltrombopag (начална доза 50 
mg дневно) и плацебо при пациенти с ITP (тром-
боцитен брой <30,000/μL и ≥1 предишни линии на 
лечение) [6]. По-голям процент пациенти от гру-
пата с eltrombopag постигат тромбоцитен брой  
≥50,000/μL след 6-седмично лечение в сравнение 
с плацебо (59% с/у 16%; p<0.0001). При пациенти-
те на eltrombopag се наблюдават по-малко хемо-
рагични инциденти и случаите на „rebound“ тром-
боцитопения след спиране на лечението са ред-
ки. При някои пациенти се установява значимо 
повишение на чернодробните ензими, изискващо 
спиране на терапията, поради което е необходи-
мо мониториране на чернодробната функция при 
прием на eltrombopag [6]. В двойно-сляпо фаза III 
проучване пациенти с ITP и изходен тромбоци-
тен брой <30,000/μL получават eltrombopag (50 
mg/day) или стандартна терапия за 6 месеца [7]. 
Сигнификантно по-голям процент пациенти на 
eltrombopag отговарят на лечението в сравнение 
с плацебо (79% с/у 28%, p<0.0001), като епизоди-
те на клинично значимо кървене при тях намаля-
ват. Дългосрочното проследяване на всички паци-
енти, включени в проучванията с eltrombopag, ус-
тановява по-ниска честота на тромбоемболични 
инциденти в сравнение с предишни проучвания 
[4]. Препоръчваната начална доза на eltrombopag 
е 50 mg перорално дневно, впоследствие адапти-
рана до максимум 75 mg дневно за поддържане 
на тромбоцитен брой  ≥50,000/μL [29].

В нашата страна, като част от Европейския 
съюз, romiplostim и eltrombopag имат разрешение 
за употреба съответно от 2009 год. (Nplate®) и 
2010 год. (Revolade®). Клиниката по хематология 
при ВМА има опит и с двата медикамента при па-
циенти с ITP (втора и трета линия терапия) като 
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резултатите са сравними с тези, съобщавани в 
научната литература.

Други ТРО рецепторни агонисти: Резултати-
те от фаза II на проучването с новия перорален 
ТРО рецепторен агонист аvatrombopag показват 
терапевтичен отговор и поносимост, сравними с 
другите тромбопоетични агенти [5]. Totrombopag 
е друга непептидна малка молекула, преминала 
фаза I на проучванията при здрави доброволци и 
пациенти с тромбоцитопения [31]. Lusutrombopag 
(Mulpleta®) е перорален ТРО рецепторен агонист, 
получил одобрение за приложение при пациенти 
с тромбоцитопения при хронични чернодробни 
заболявания, които са показани за елективни ин-
вазивни процедури [19]. 

Заключение: Новите тромбопоетични аг-
енти имат вече своето място в лечението на паци-
енти с ITP, които са с риск от кървене след първа 
линия терапия, и пациенти с хепатит С-свързана 
тромбоцитопения, провеждащи антивирусно ле-
чение.  В тези случаи ТРО агонистите повишават 
тромбоцитния брой, намаляват броя на хемора-
гичните инциденти и нуждата от допълнителна 
или спасителна терапия.  В бъдеще тези меди-
каменти могат да  бъдат използвани  и за други 
индикации, като миелодиспластичните синдроми, 
където клиничните проучвания доказват полза от 
приложението им, но и поставят въпроси, свърза-
ни с безопасността (риск от прогресия на заболя-
ването).
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низиращи лъчения. Цитогенетичният мониторинг 
има съществено значение за оценка на здравно-
то състояние и късните стохастични ефекти при 
изследваните контингенти. Получената информа-
ция служи за определяне на моментното състоя-
ние, прогнозиране на евентуалните късни ефекти 
в условията на безаварийна работа, както и като 

Въведение: Работещите в атомни центра-
ли са подложени на относително високо лъчево 
натоварване и са най-обстойно изследвания кон-
тингент (Буланова М. и др., 1999; Хаджидекова В., 
2003). Повечето от тези изследвания установяват 
повишена честота на хромозомни увреждания 
при лицата, професионално експонирани с йо-
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база за определяне на радиационната доза при 
аварийни ситуации [1, 2, 3, 5].

Цел на настоящото изследване е да се ана-
лизират получените данни за нивото на хромати-
дните и хромозомни фрагменти при изследвания 
професионален контингент, сравнени с данни-
те за спонтанната честота на тези хромозомни 
аберации (ХА) в българската популация, както и 
съществуването на причинно-следствена връзка 
между установените хромозомни увреждания в 
периферните лимфоцити на работещите и ради-
ационния фактор т.е., зависимостта: кумулирана 
доза/ефект. Като метод за анализ на нивото на 
хромозомни аберации се използва класическият 
цитогенетичен тест с конвенционално оцветява-
не по Гимза. Проучването обхваща 40 предвари-
телно подбрани лица от най-лъченатоварения 
контингент на АЕЦ (Реакторният цех), само мъже, 
професионално експонирани с ниски дози йони-
зираща радиация и подложени на регулярен до-
зиметричен контрол. 

Изследвани групи: Изследвани са кръвни 
проби от 38 лица от АЕЦ „Козлодуй”, изложени на 
професионално въздействие с йонизиращи лъ-
чения. Използвани бяха данните и на двете кон-
тролни групи, представени от НЦРРЗ. Кумулатив-
ните дози при изследваните работници варираха 
от 40 mSv до 520 mSv, като статистическото раз-
пределение ги групира в 3 групи според сумар-
ното целотелесно дозово натоварване (външно и 
вътрешно). Първата група – с получено сумарно 
дозово натоварване до 250 mSv (15 човека, пред-
ставляващи 39.47%). Средна възраст 36,5г. ± 8.8    
и трудов стаж в среда 5.2г. ± 3.12. Средна стойност 
за сумарното облъчване - 154.73  ± 54.43 mSv. 
Втората група – с кумулативно дозово натоварва-
не от 250 до 400 mSv (16 човека, представляващи 
42.11%). Средна възраст 35.5г. ± 5.073 и трудов 
стаж  9.9г. ± 4.019. Средна стойност за общото 
дозово натоварване - 324.76 ± 34.04 mSv. Трета 
група - с дозово натоварване над 400 mSv (от 400 
до 520 mSv). В групата са включени 7 мъже, на 
средна възраст 41.1г. ± 6.26 и трудов стаж 16.4г. ± 
3.55. Средната стойност за сумарното облъчване 
- 463.537 ± 34.726 mSv. 

Статистическата обработка на въведените 
данни е проведена с помощта на SYSTAT ver 13.0 
for Windows компютърна програма, пакет за ста-
тистическа обработка. 

Приложени бяха следните методи: Вариа-
ционен анализ (DWLS) по метода на най-малките 
квадрати; Тест на Shapiro-Wilk; T-тест; Корела-
ционен анализ (DWLS) по метода на най-малки-
те квадрати. Корелационен анализ по Pearson е 
използван за обективизиране, характеризиране и 
оценка на връзките между изследваните показа-
тели в отделните групи. За критични, при отхвър-
ляне на нулевата хипотеза са приети стойности 
за корелационния коефициент r>0.5 или p<0.05. 
Резултатите от статистическата обработка на да-
нните за хроматидните и хромозомни фрагменти 
в зависимост от акумулираната доза са предста-
вени в таблица №1 и на фигури от №1 до № 4.  

Таб. 1. Честота на хроматидни и хромо-
зомни фрагменти в лимфоцити от периферна 
кръв на работници от АЕЦ, групирани според 
акумулираните  дози

И
зс
ле
дв
ан
и 

   
 гр

уп
и 

 

ли
ца

Ку
м
ул
ир
ан
и 

до
зи

 о
бщ

о,
 

(в
 m

S
v)

Бр
ой

 л
иц
а

Бр
ой

 а
на
ли

-з
ир
ан
и 

кл
ет
ки

Х
ро
м
ат
ид
ни

 ф
ра
гм

. 

(%
±S

D
)

C
I 9

5%

(m
in

/m
ax

)

S
W

 (=
t)

p<
0.

05

Х
ро
м
оз
ом

ни
 ф
ра
гм

. 

(%
±S

D
)

C
I 9

5%

(m
in

/m
ax

)

S
W

 (=
t)

p<
0.

05

Контрола - -

Контрола - - - -

Група – 1 

(G1)

до 

250 

mSv
15 1580

0.373 

± 0.359

0.173 

– 0.572
0.882

0.787   

± 0.563

0.475 

– 1.984
0.947

Група – 2  

(G2)

от 

250 - 400 

mSv
16 1690

0.244 

± 0.216

0.129 

– 0.359
0.913

0.656 

± 0.429

0.428 

– 0.885
0.951

Група – 3  

(G3)

над 

400 

mSv
7 1050

0.114 

± 0.122

0.002 

– 0.227
0.859

0.457 

± 0.199

0.273 

– 0.641
0.911

Общо за 

тестуваната 

група

от 

43 - 520 

mSv
38 4320

0.271 

± 0.282

0.178 

– 0.364
0.868

0.671 

± 0.464

0.519 

– 0.824
0.939

Хроматидни фрагменти (%): Установеното 
разпределение и средни процентни значения за 
честотата на хроматидните фрагменти при из-
следваните групи са съответно (в %): за контрол-
ната група - 0.35 ± 0.41 (0.0-1.7); за вътрешната 
контрола от АЕЦ - 0.38 ± 0.41; за първа група: 0.37 
± 0.35 (0.0-1.10); за втора група: 0.25 ± 0.22 (0.0-
0.70) и за трета група: 0.12 ± 0.12 (0.0-0.30). Общо 
за целия изследван контингент, честотата на хро-
матидните фрагменти е 0.27 ± 0.28.
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Фиг. 1. Честота на хроматидни фраг-
менти (%) в лимфоцити от периферна кръв на 
лица, работещи в АЕЦ „Козлодуй”. Намаление на 
честотата на хроматидните фрагменти с на-
растване на дозовото натоварване. 

Фиг. 2. Корелационен анализ на зависи-
мостта между хроматидните фрагменти и 
трудовия стаж при професионално експонирани 
лица, работещи в АЕЦ „Козлодуй”. Намаление на 
честотата на хроматидните фрагменти с на-
растване на трудовия стаж. 

Хромозомни фрагменти (%): Установеното 
разпределение и процентно значение за честота-
та на хромозомните фрагменти при изследваните 
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групи са както следва (в %): за контролната група  
- 1.10 ± 0.90 (0.0-4.40); за вътрешната контрола 
от АЕЦ - 0.94 ± 0.63; за група 1 – 0.79 ± 0.56  (0.0-
1.80); за група 2 - 0.66 ± 0.43 (0.0-1.40) и за група 3 
– 0.46 ± 0.20 (0.0-0.70). Общо за целия изследван 
контингент, честотата на хромозомните фрагмен-
ти е 0.67 ± 0.46. 

Хромозомни фрагменти (%)

Control G1 G2 G3
GRPS_OBL

0

5

10

15

20

FR
AG

M
E N

TS

0 5 10 15 20 25
YEARS

0

5

10

15

20

FR
A

G
M

E
N

TS

 Фиг. 3   Фиг. 4   
                                                                                                                           
Фиг. 3. Честота на хромозомни фрагмен-

ти (%) в лимфоцити от периферна кръв при 
лица, работници в АЕЦ „Козлодуй”. Плавно на-
маляване нивото им, с нарастване на дозовото 
натоварване.

 Фиг. 4. Корелационен анализ на зависи-
мостта на нивото на хромозомните фрагмен-
ти от  трудовия стаж, при професионално екс-
понирани лица от АЕЦ. Намаление на нивото на 
хромозомните фрагменти с увеличаване трудо-
вия стаж и възрастта на персонала. Ясно изра-
зен пик в честотата им през първите години на 
трудовия стаж (между втора и пета).

Налице е тенденция на намаляване чес-

тотата на ХА с нарастване на натрупаната доза 
и трудовия стаж при професионалните контин-
генти. В този смисъл може да приемем, че при 
хронично въздействие с йонизираща радиация, 
ДНК-репаративните системи на клетките се акти-
вира по-бързо и по-пълноценно възстановява по-
лучените генни дефекти. Активацията на репара-
тивните ДНК-ензимни системи и успоредно с това  
активирането на клетъчните антиоксидантни и 
радиопротективни системи трябва да се разглеж-
дат като част от общобиологичния механизъм на 
клетъчната адаптация. Проучването ни установя-
ва доминиращо влияние на кумулираната доза 
върху честотата на цитогенетичните показатели. 
Навсякъде зависимостта на нарастване на цито-
генетичните ефекти от дозата е относително сла-
ба [4]. 

Заключение: Честотата на хроматидните и 
хромозомните фрагменти при изследвания про-
фесионален контингент показва значително по-
нижаване спрямо контролната група с нарастване 
на дозовото натоварване.  Кумулираната доза не 
оказва статистически достоверно влияние на ни-
вата на хроматидните и хромозомни фрагменти. 
Въпреки, че не проявяват  статистически досто-
верна зависимост от дозата, те показват тенден-
ция към намаляване с нарастване на дозовото 
натоварване.  Наблюдава се изразена тенденция 
към намаление честотата на хроматидните и хро-
мозомни фрагменти с нарастване на трудовия 
стаж, като кривата има стръмен характер и почти 
линеен ход. Работниците с по-голяма кумулирана 
доза и по-голям трудов стаж имат по-ниски стой-
ности на хроматидни и хромозомни фрагменти. 
Можем да приемем, че ниските дози йонизираща 
радиация водят до стимулиране и активиране 
на ДНК-репаративните механизми на генетичния 
апарат на клетките и организма като цяло.
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СПЕЦИФИЧНИ АНТИДОТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ С АНТИДОТО-ПОДОБНО ДЕЙСТВИЕ 
В ДОМАШНАТА АПТЕЧКА
Нейкова-Василева Л., К. Паскалев, К. Канев

Катедра „МБС и токсикология”, ВМА, София

РЕЗЮМЕ: 
Всяка година, хиляди хора умират или получават трайни увреждания при различни 

инциденти. Тази констатация напълно се покрива със статистиката за острите 
интоксикации. 

До настоящия момент няма модел за оказване на токсикологична помощ с 
лекарствен продукт при интоксикация в  дома. Това означава, че в домашната аптечка 
трябва да намерят място и лекарствени продукти с антидотно действие. Моделът за 
оказване на токсикологичната помощ в дома с осигурени антидоти, според фамилната 
анамнеза, е предвидливост и своеобразно „депо“ за личния лекар или екипите за спешна 
медицинска помощ, гаранция за незабавното овладяване на инциденти с екзогенен 
токсикологичен характер и възможност за  благоприятния им изход.

Ключови думи: токсикологична помощ, антидоти, домашна аптечка
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MEDICINE CHEST
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SUMMARY: 
The statistics shows that e very year thousands of people die or get permanently disabled in accidents, 

including by for acute intoxications. So far there is no model for provision of fi rst aid with antidotes at home 
in case of intoxication. This means that in the fi rst aid kit s at homes should contain prescribed substances. 
The model for provision of toxicological fi rst aid at home with antidotes provided for the purpose, must take 
into account the anamnesis and the family history. It should be used as a forethought and a kind of a „depot“ 
to be used by the GP or the emergency care teams. It will enable immediate treatment in cases of exogenous 
toxicologi ons and will make the benign outcome more likely.

Key words: toxicological fi rst aid, antidotes, fi rst aid kit
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 Увод: Според статисически данни, при не-
потъсилите медицинска помощ лица, смъртност-
та е около 80% (т.нар. доболнична смъртност), 
докато болничната – при лица потърсили и полу-
чили квалифицирана токсикологична медицинска 
помощ,  не надвишава 2-3%. Имайки в предвид 
значителната разпространеност на токсикологич-
ните нозологични единици - 400 на 100000 насе-
ление, се очертава висок леталитет при отравяни-

ята. Същият значително превишава честотата на 
смъртните случаи при инфекциозни и други често 
срещани заболявания. Например в САЩ около 
2 милиона души/годишно търсят токсикологична 
помощ от дома си заради интоксикации. В до-
машна среда  повечето отравяния са в следствие 
на поглъщане на токсично вещество (случайни 
или умишлено), при предозиране на предписано 
лекарство, при консумиране на диви растения и 
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гъби, както и при ухапване/ужилване от отровни 
животни или насекоми. Чести са и алкохолните и 
с различни психоактивни вещества (ПАВ) инток-
сикации в домашни условия. 

Цел на материала е да се предложи модел, 
гарантиращ достъп до антидоти в дома по вся-
ко време. До настоящия момент няма създаден 
такъв модел - с цел оказване на токсикологична 
помощ с лекарствени продукти (ЛП), антидоти 
или лекарствени продукти с антидотоподобно 
действие, където място на инцидента е домът. 

Материали: Както всички лекарства и при 
тези ЛП се търси модел на идеален медикамент 
за употреба в домашни условия. Той би трябвало 
да бъде: селективен при действие; ефикасен; не-
токсичен; лесен за приложение, особено от ниско 
квалифи циран персонал; евтин и с възможно 
най-дълъг срок на годност. Приложението на ан-
тидотите винаги се базира на принципа „полза/
риск” в светлината на добрата медицинска прак-
тика. За съжаление фармацевтичната промишле-
ност все още е в дълг на клиничната практика и 
обществото.

Основен принцип при оказването на ток-
сикологична помощ е лечението на отравянето 
да започне от мястото на инцидента - в случая 
дома, възможно най-рано. Този принцип поста-
вя основателно въпроса за окомплектоването на 
домашната аптека с ЛП за оказване на спешна 
токсикологична помощ. Това означава, че заед-
но с превързочните метериали, антисептиците 
и обезболяващите, в аптечката трябва да бъдат 
поставени и ЛП с антидотно действие. 

До неотдавна сироп от Ipecacuanha (Ипека-
куана) и Medicinal charcoal (Меди цински въглен ) 
бяха средство на избор за лечение на интоксика-
ции възникнали  в дома, особенно в страните с 
добре развити токсикологични центрове. 

Наскоро Американската академия по кли-
нична токсикология (American Academy of Clinical 
Toxicology) и Европейската асоциация на центро-
вете по отравянията и клиничните токсиколози 
(European Asso ciation of  Poisons Centres and 
Clinical Toxicologists), препоръчват тези процеду-
ри да не се използват рутинно при лечение на ин-
токсикирани пациенти. Ето защо въпросът какви 
ЛП трябва да се съхраняват в дома, и в случай на 
токсикологичен инцидент да бъдат използвани, е 
актуален, но и персонализиран. Медикаментите, 
които един човек или фамилия набавя, за да по-
крие нуждите си, за оказване на токсикологична 
помощ, се съобразяват с индивидуалната или 
фамилна анамнеза. Тези ЛП се препоръчват от 
личният лекар или токсиколог съобразно здрав 
ният статус на индивида или семейството. За 
да подкрепим тази теза, ще проследим режима 
на отпускане на два ЛП от тази група, съглас-
но регулациите във фармацевтичният сектор. 
Както е известно на повечето хора Medicinal 
charcoal (медицински въглен, carbo activates, 
carbo medicinalis) е достъпен универсален анти-
дот - продава се без рецепта в аптечната мре-
жа. Но, както споменахме, универсален антидот 

не съществува и употребата му е препоръчана 
само, ако видът и количеството на погълнатото 
токсично вещество е познато и съответства на 
адсорбиращата му способност. Същият, за някои 
токсични нокси, е неефективен (желязо и др. ме-
тали), а при корозивните (с киселини и основи) 
интоксикации е противопоказан. Затова в случай 
на токсикологичен инцидент винаги трябва да 
се търси специа лизирана медицинска помощ и 
точно да се спазват препоръките, дадени преди 
осъщест вяването и. Това означава, че може да 
бъде препоръчано или забранено използването 
на медицински въглен.  

Едновременно с това, лекар може да пре-
дпише – предварително, наличието на антидот в 
дома. Такъв ЛП е EpiPen (Epinephrine), в автоин-
жектор, който действа спешно за овладяване на 
тежките алергични реакции, включително и ана-
филактичен шок. В тази си лекарствена форма 
(ЛФ) EpiPen става все по-популярен сред нуждае-
щи те се и наличието му в дома е полезно и може 
да има животоспасяващ ефект.

С тези два примера илюстрираме, как дос-
тъпът до медикаментите - медицински въглен 
(лесно достъпен) - не означава безвреден (по-
лезен) и без риск от неговата употреба, и съот-
ветно епинефрин - отпускан само по лекарско 
предписание, с ограничено приложение, т.е. с ви-
сок риск при употребата им.  Ето защо правилото 
„полза/риск“  при ЛП трябва да се има в предвид 
при осигуряването на медикаменти за домашната 
аптечка. Изхождайки от гореизложеното в домаш-
ната аптечка имат място още няколко групи ЛП. 
Такива са антихистаминови препарати за систем-
но приложение. При тях вече е възможно да се 
избегне употребата на ЛП производни на феноти-
аpина (Promethazine hydrochloridum - Antiallersin), 
на фона на еднократно приемани ЛП, напр. 
Loratаdine. Овладяването на кожните ефекти на 
една токсико-алергична реакция изисква използ-
ването на антихистимини и кортикостероиди за 
локално приложение. Наличието у дома на ре-
пеленти е изключително полезна профилактика, 
особено за пролетта и лятото, когато се обострят 
алергичните състояния причинени от ухапвания 
от насекоми.

Съхраняването на Аcetylcysteine (Ацетил-
цистеин) в дома е превантивна мярка, особено 
при широкото използване на ЛП съдържащи па-
рацетамол (ацетаминофен) и честото му предо-
зиране. Следвайки добрите клинични практики 
не може да не споменем Naloxone (Налоксон), 
като антидот, който може да бъде съхраняван и 
в домашната аптека. Наскоро Американската ад-
министрация по храните и лекарствата (FDA), за 
да спаси живота на хиляди хора от предозиране 
с опиати, е одобрила нова ЛФ (автоинжектор) на 
широко използваният антидот – Naloxone. По този 
начин FDA спазва препоръката на СЗО за разши-
ряване на достъпа на населението до налоксон. 
Според СЗО всеки възрастен е способен да се 
научи да разпознава „свръхдоза опиати“ и, ако 
се наложи, да приложи антидота навреме, за да 
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спаси човешки живот. Ето защо, поставен в нова 
ЛФ - джобен размер автоинжектор, продуктът с 
патентното име Evzio/Naloxone, променя в благо-
приятниятна посока изхода на едни от най-тежки-
те интоксикации – опиатната свръхдоза.

Изводи: Изготвяйки този модел даваме 
следните препоръки:

- всяко домакинство да има обособена до-
машна аптека;

- решението за това, какви по вид и коли-
чество антидоти да бъдат в наличност в нея да 
се определя персонално за всеки индивид или 
фамилия на основата на оценка за възможните 
интоксикации, които може да се случат в дома им; 

- в случай на токсикологичен инцидент ви-
наги трябва да се търси специализирана меди-
цинска помощ и точно да се спазват препоръките, 
дадени преди осъществяването й;

- универсален антидот не съществува и 

употребата му е препоръчана само, ако вида и 
количеството на погълнатото токсично вещество 
съответства на адсорбиращата му способност;

- едновременно с това трябва да се имат 
предвид цената и ниската употреба на някои от 
тези продукти;

- използването на ЛП с антидотно действие 
и оказването на първа помощ, преди пристигнето 
на специализиран медицински екип, превентира 
евентуалните усложнения от интоксикациите;

- осигуряването с антидотни средства, за 
оказване на токсикологичната помощ в дома, е и 
своеобразно „депо“ за личния лекар или екипите 
за спешна медицинска помощ.

Заключение: Предлаганият от нас модел 
гарантира достъпа до антидоти в дома по всяко 
време, което е обективна предпоставка за неза-
бавното овладяване на инциденти с токсикологи-
чен характер и благоприятния им изход.  
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РЕЗЮМЕ: 
От древността пчелният мед е познат като продукт с изключително висока 

енергийна стойност и биологична активност. Tой е бил едно от първите лекарства, 
които човекът e познавал. В миналото хората са го смятали за единственото сред-
ство, което може да осигури дълъг и здравословен живот. В настоящата работа са 
представени видовете пчелни продукти, видовете пчелен мед, хранителна стойност 
на меда, санитарната му експертиза, показатели и норми според нормативната база, 
свойствата и приложенията на пчелният мед, както и няколко теста, с които може да 
се провери качеството му в домашни условия.
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SUMMARY: 
Since ancient time the honey is known as a product with extremely high energy value and biological 

activity. Honey is one of the fi rst medicine, which man knows. In the past men thought that it is the only one 
which can аssure long and healthy life. In this work are presented sorts honey’s products, the honey varieties, 
its nutritive value, sanitary expertise, indicators and norms according to the legal basis, its properties and ap-
plications and some tests which could be applied in domestic way.
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 Въведение: Наименованието “пчелен мед” 
се използва за сладък продукт, получен от медо-
носните пчели (Apis mellifera), за производството 
на който те използват нектара на растения, който 
събират, трансформират чрез комбиниране със 
специфични вещества от организма си, отлагат, 
дехидрират, складират и съхраняват в пчелни 
килийки до съзряване (наредба на МЗ от 2002г.) 
[3]. Медът не губи ценните си качества в продъл-
жение на много години. Съхранен при подходящи 

условия, той е единственият хранителен продукт, 
който няма срок на годност. Основните продукти, 
които са с пчелен произход са пчелният мед, пче-
лен прашец (перга), пчелно млечице, прополис 
(пчелен клей) и пчелен восък.

Видове пчелен мед: В зависимост от бо-
таническия произход на меда, който се определя 
чрез поленов анализ се диференцират наимено-
вания за отделните видове мед - получен от не-
ктар на растения -“нектарен пчелен мед” . В за-
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висимост от това дали е събиран от цветовете 
на един или повече видове растения нектарният 
мед бива монофлорен и полифлорен. Монофлор-
ният пчелен мед се получава от нектара на цве-
товете предимно от един вид растения, имащ 
съответния цвят, аромат и вкус, характерни за 
дадения растителен вид, и съдържащ предимно 
неговия цветен прашец (полен). Той е акациев, 
лавандулов, слънчогледов, детелинов, тютюнев 
и др. Полифлорният пчелен мед се получава от 
нектара на различни видове растения : ливаден, 
планински и др. “Манов пчелен мед” – e продукт, 
получен главно от екскретите на смучещи насе-
коми по растенията (Hemiptera) от т.нар. “мана” 
- секрети, намиращи се по някои растения. “Сме-
сен пчелен мед” представлява смес от нектарен и 
манов мед. С мана могат да бъдат смесени както 
монофлорни, така също и полифлорни видове 
нектарен пчелен мед. 

В зависимост от начина на производство и/
или представяне на меда се използват следните 
наименования за отделните видове мед: 

“пчелен мед във восъчна пита” – събиран 
от пчелите в килийките на новоизградени пити от 
пчелен восък;

“пчелен мед с восъчна пита” – съдържащ 
едно или повече парчета восъчна пита; 

“отцеден пчелен мед” – получен след от-
цеждане на разпечатана восъчна пита; 

“центрофугиран пчелен мед” – получен 
чрез центрофугиране на разпечатани восъчни пити; 

“пресован пчелен мед” – получен след 
пресоване на медени восъчни пити със или без 
прилагане на умерено нагряване, но не повече от 
45 градуса С; 

“филтриран пчелен мед” –получен чрез 
отстраняване на чужди органични или неорганич-
ни примеси по начин, по който съществено се на-
малява съдържанието на цветни полени (филтри 
с отвори не по-малки от 0,2 мм). 

“индустриален пчелен мед” - предназна-
чен за промишлена употреба или като съставна 
част на други храни, които се подлагат на обра-
ботка. Този мед може да има чужд вкус или ми-
рис, да е започнал ферментация или да е бил 
подложен на прегряване. Тук, обаче, не се включ-
ва пчелният мед с установено съдържание на 
антибиотици, който не трябва да се преработва 
за хранителни цели. Транспортните контейнери, 
опаковки и придружаващата търговска докумен-
тация на филтриран или индустриален пчелен 
мед трябва да съдържат пълното наименование 
на продукта [1].

Състав и свойства на меда: В качест-
вения мед водното съдържание е от 16 до 20%. 
Установено е, че мед с по-високо от 20% водно 
съдържание, така нареченият ”незрял мед”, се 
разваля, поради възможността да се развиват 
дрожди (род Saccharomyces, Torula) при тези ус-
ловия. Въглехидратите представляват 70-80% от 
състава и 95-99% от сухото вещество на меда. 
Най-важни за качествения контрол са: инвер-
тната захар (количеството редуциращи захари 

– предимно глюкоза и фруктоза, но и известно 
количество редуциращи олигозахариди), в поли-
флорния пчелен мед варират от 70-71% до 80-81 
% при средна стойност - 73,5 %. Захарозата в по-
лифлорния пчелен мед е средно 1,4 %. При мо-
нофлорни видове мед се установява от 4% до 8 
% захароза. Посочва се средна стойност 5,3 % за 
акациевия и 4,6 % за лавандуловия мед, а сумата 
от глюкоза и фруктоза – нектарен мед – мин. 60 
%; манов мед – мин. 45%. 

Ензими: диастаза - има растителен и жи-
вотински произход. Намира се в покълналия ече-
мик, в птиалина на човешката слюнка, влиза в 
състава на амилазата, в секрета на панкреасната 
жлеза и др. Попада в меда заедно с инвертазата, 
каталазата, липазата и др. ензими, отделяни от 
пчелите, но количеството и зависи и от района на 
медосъбиране. Затова се препоръчва да се опре-
делят средни стойности на диастазната активност 
в меда за всеки район по отделно. За ветеринар-
но-санитарния контрол количеството на диастаза 
представлява маркер за натуралността на меда. 
Загряването на меда над 50 °С и продължително-
то му съхранение (повече от една година), водят 
до частично или пълно инактивиране на диаста-
зата. Диастазната активност на меда намалява и 
при различни фалшификации. Инвертаза, кисела 
фосфатаза и естераза – допринасят за определя-
не качеството на меда. Ензимът глюкозооксидаза 
се свързва от много изследователи с антимикроб-
ната активност на някои видове мед. 

Аминокиселини: Срещат се минимални 
количества аминокиселини. Напоследък все пове-
че нараства ролята на аминокиселината пролин 
в качествения контрол на пчелния мед. Той въз-
лиза най-малко на 66%, като обикновено достига 
до около 80-90% от общото количество на ами-
нокиселините в меда. Останалите аминокиселини 
в меда са в незначителни количества (0-1,67%). 
Съгласно съвременните нормативни изисквания 
пролинът в зрелия качествен пчелен мед следва 
да е минимум 180 mg/kg. 

Минерални вещества: В различните ви-
дове пчелен мед минералните вещества показ-
ват средна стойност от 0,3%, но се наблюдават 
известни количествени колебания. В пчелния мед 
са установени Р, Fe, Mg, Mn, Ca, Cl, Cu, S, Pb, Na 
и др. макро- и микроелементи. Особено значение 
за качествения контрол имат K, Na, Ca, P, и Si. 
По количественото определяне на минералните 
вещества може да се установи дали пчелите са 
били подхранвани със захарен сироп или ако е 
била прибавена захар директно в меда. В такъв 
мед  преобладаващият елемент е силицият. 

 Витамини и багрилни вещества: Устано-
вени са минимални количество предимно каро-
тиноиди и минимални следи от други витамини. 
Медът няма съществено значение като източник 
на витамини за човека. Установено е, че кароти-
ноидите и багрилните съставки, попадащи в меда 
от нектара на растенията или екскретите на на-
секомите, играят роля при детерминиране на не-
говия цвят. При високотемпературна обработка, 
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получаващото се потъмняване се дължи на обра-
зуването на меланоидини при взаимодействие на 
въглехидратите с аминокиселините на меда. 

Оптическа активност: Разтворите на меда 
са оптически активни т.е. имат способността да 
въртят плоскостта на поляризираната светлина. 
Различните захари завъртат равнината на поляри-
зация на светлината на различни ъгли по и срещу 
посоката на часовниковата стрелка, в зависимост 
от посоката на разпространение на светлинния лъч. 
Различните автори използват за отчитане на оптич-
ната активност термините – “ляво” и “дясно” завър-
тане, “положително” и “отрицателно”. Мановият, за-
харният (получения от усилено захарно хранене на 
пчелите) и фалшифицираният (със глюкоза) мед, 
имат (+) стойности по този показател. Повече ин-
формация за физико-химичните свойства на раз-
личните видове мед е дадена в таблица 1.

 Киселинност на меда: Определя се титру-
емост с 0,1n NaOH, киселинността от своя страна 
е обща – определена при бавно титруване и сво-
бодна-определена при бързо титруване за 20 сек. 
до 2 мин. с достигане на рH 8,30. При титруване-
то след достигане на еквивалентния пункт полу-
ченото розово оцветяване на индикатора изчезва 
бързо и медът възстановява киселинността си при 
преминаването на лактоните отново в глюконова 
киселина, така се увеличава и активната киселин-
ност. Затова е необходимо отново да се титрува с 
основа до изчерпването на всички лактони в меда. 
Това явление се дължи на постепенното увелича-
ване на количеството на лактоните в меда, които 
са неутрални съединения. Единствената киселина 
в меда, която може да образува лактон е глюконо-
вата. Във воден разтвор тя е в равновесие с лак-
тона и при титруване това равновесие се измества 
постепенно към киселината, поради превръщането 
на лактоните в киселина. Съдържанието на лакто-
ни в меда може да се определи като от резултата, 
получен при бавно титруване се извади този, при 
бързо титруване с натриева основа. В стандартите  
фигурира определянето при бързо титруване на 
свободната лактонна киселинност на меда в meq/
kg (милиеквиваленти/кг.). Активната киселинност 
на меда се определя с pH метър и варира от 3,2 до 
6,5. Киселинността на меда е в пряка зависимост 
от наличните свободни и свързани органични и не-
органични киселини (мравчена, оцетна, лимонена, 

винена, ябълчна и др.). Съхранението на пчелен 
мед с по-високо водно съдържание на стайна и 
по-висока температура през летния сезон, позво-
лява развитието на съдържащите се в него дрожди 
от растителен произход. Количеството на оцетна 
киселина нараства, повишава се общата киселин-
ност и меда прокисва. Някои фалшификации, като 
наличието на изкуствено инвертирана захароза в 
присъствието на киселини при т.н. “изкуствен мед”, 
увеличават киселинността, а други, като подхран-
ване на пчелите с голямо количество захарен си-
роп при т.н. “захарен мед”, понижават киселинност-
та на меда [1].

Санитарна експертиза: тя започва от про-
бонабирането. При изследване и окачествяване 
на пчелния мед се вземат проби от еднородна 
партида. Под еднородна партида се разбира оп-
ределено количество мед в еднакви опаковки, 
произведен и/или технологично преработен при 
едни и същи условия, предназначено за едно-
кратно приемане и предаване. След пробонаби-
рането следва органолептичната експертиза, коя-
то включва външен вид и консистенция. Нектар-
ният мед представлява прозрачна, гъста, течна, 
полукристализирала (кристализирала) маса. Ма-
новият и смесеният мед са непрозрачни, гъсти, 
често кристализирали или с клееста консистен-
ция. Медът става по-светъл при кристализация, 
но потъмнява при съхранение (особено при висо-
ка температура). Нектарният мед може да бъде 
безцветен, слабо жълт със зелен оттенък, жълт 
до тъмножълт или червен до червено-кафяв. Ма-
новият мед е тъмен (тъмнокафяв, тъмнозелен), а 
когато е получен от иглолистни дървета - по-све-
тъл. Ароматът обикновено е приятен, характерен 
и видовоспецифичен. Това е особено силно под-
чертано при липовия, лавандуловия, тютюневия и 
кестеновия мед. При продължително съхранение 
или загряване ароматът на меда отслабва или из-
чезва. Вкусът е сладък, специфичен за вида, без 
страничен привкус. Допуска се слабо горчив при 
кестеновия, липовия и тютюневия мед. Манови-
ят и смесеният мед имат слабо кисел или горчив 
привкус. Прокисналият пчелен мед е с кисел вкус 
(особено повърхностно). Не се допуска наличие 
на видими механични примеси (листа, сламки, ос-
татъци от пити, пчели и др.) по повърхността или 
на дъното на предлагания пчелен мед [1, 4].

Таблица 1 
Физико – химична експертиза
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1.Водно съдържание, % не повече от 20 21 20 20

2.Редуциращи захари,% (валиден до 01.01.2006г.), не 
по-малко: 
     нектарен мед
     манов 

68
62

5
60

-
-

-
-
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3.Захароза, %, не повече от:
     нектарен мед
     акациев , лавандулов и манов мед
     смесен (нектарен и манов)
     акациев, люцернов, Banksia menzesii,Eucaliptus
     camadulensis, Citrus spp
     лавандулов, пореч (Borago offi cinalis)

5
8
6
-
-

5
10
-
-
-

5
-
-

10
15

5
-
-

10
15 

4.Неразтворими във вода вещества,%, не повече от 0,1 0,1 0,1 0,1
5. Съдържание на свободни киселини (mеq/kg), не по-
вече от:
     Индустриален пчелен мед 
     Всички останали видове пчелен мед 

-
40

80
50 

80
50 

80
50 

6.Диастазна активност, ед. по Готе или Шаде, не 
по-малко: всички видове мед

Готе
9

Шаде
8

Шаде
8

Шаде
8

7.Хидроксиметилфурфурол, мg/кg, не повече от: 40 40 40 40
8.Сума от фруктоза и глюкоза (след 01.01.2006г), %, 
не по-малко от:
 нектарен мед 
манов и смес от манов и нектарен мед. 

-
-

-
-

60
45

60
45

9.Общ минерален състав (пепел), % ,не повече от:
нектарен мед
манов мед 
смесен (нектарен и манов) мед 

0.5
1.0
0,8

0.5
1.0
-

-
-
-

-  / 0,5 
-  / 1,0 

-
10.Електропроводимост, mS.sm-1-за нектарен мед, до 
за манов и кестенов мед и смеси от тях, не по-малко 
Изключения: манов пчелен мед от арбутус (Arbutus 
unedo), ерика (Erica), евкалипт, липа (Tilia spp.), 
пирен, калуна (Calluna vulgaris), лептоспермум 
(Leptospermum), чаено дърво (Mellaleuca spp.) 

-
-
-

-
-
-

0,8
0,8

ne се 
нормира

0,8 
0,8 

не се 
нормира

11.Поленова характеристика - за монофлорен нектарен 
пчелен мед - съдържание на полен от съответното 
растение, %, не по-малко от: 
- Акациев 
- Лавандулов 
Други видове

30
15
40

30
15
40

12.Инвертазна активност 
• Германия, Белгия и Испания 
• Италия 
• Европейска комисия по меда  
• България 

• За всички видове мед 10 IN 
• Акациев мед (10 IN), липов мед (20 IN), по-
лифлорен мед (28 IN), мановия мед (>18 IN) 

• Oбщо 50 IN 

Видове с ниска ензимна активност 20 IN; р. 
Robinia (Акация) 10 IN 

Манов мед - 30,48 IN; Полифлорен мед - 11,0 
IN; Акациев мед – 3,8 IN 

13.Съдържание на пролин 
• В Германия и Италия 
• Европейска комисия по меда 
• България 

• 180 mg/kg 
• 180 mg/kg 

• за манов мед 180 mg/kg; 564,5 mg/kg ; поли-
флорен мед – 267,2 mg/kg ; липов мед - 469 mg/

kg ;акациев мед – 213,4 mg/kg 

14. Специфична оптична активност на меда:
• Европейска комисия по меда 
• Италия 
• България 

• нектарен мед - “отрицателни стойности” 

манов мед - “положителни стойности” 
• Акациев – (-) 16,9 [α]D20 

Слънчогледов – (-) 17,6 [α]D20 
Липов – (-) 11,8 [α]D20 

Манов – (+) 18,5 [α]D20 
• акациев – (-) 17,0 [α]D20; (-) 15,1 ; 

полифлорен – (-) 14,8 [α]D20 
манов – 4,9 [α]D20
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Свойства и приложение на пчелния мед: 
Медът има тонизиращо действие за организма и в 
същото време действа успокоително на нервната 
система. Притежава антисептични, антиоксидант-
ни и антибактериални свойства. При диабет фрук-
тозата и глюкозата могат да регулират нивото на 
кръвната захар. Прилага се още при дентални 
проблеми, остеопороза, повишена стомашна ки-
селинност, както и за лечение на рани.

Медотерапията, като масажна процедура, 
се използва с цел да се извлекат ненужните и 
токсични вещества през кожата на човека. Широ-
ко приложение намира в козметиката за почиства-
не, подхранване и овлажняване на кожата. Не се 
препоръчва храненето на бебета с мед, тъй като 
е възможно да има спори на бактерии, причинява-
щи ботулизъм.

Най-общо предлаганите видове мед в тър-
говската мрежа са два - «пчелен мед» и «индустри-
ален пчелен мед». Етикетът трябва да съдържа 
информация относно: цветния или растителния 
произход, получен изцяло или предимно от озна-
чения източник и да притежава органолептични, 
физико-химични и микроскопски характеристики 
на съответния източник; регионалният, територи-
алният или географският произход; специфични 
качества на продукта, както и държавата, в която 
е произведен пчелният мед. Когато продуктът се 
реализира на пазара, не се допуска добавянето 
на хранителни съставки или на друго освен пче-
лен мед. На етикетите на продукти, съдържащи 
освен пчелен мед и други индустриални захари 
( напр. изосуит), не може да се изписва думата 
“мед”. Подобни продукти трябва да носят други 
наименования като напр. ”природен еликсир” и 
др. В такива случаи е задължително в състава 
на продукта да е записан видът на допълнител-
но прибавеният въглехидратен продукт (напр. из-
осуит), както и неговото процентно съдържание. 
При етикетирането на индустриален пчелен мед 
изразът ”предназначен за кулинарни цели” се от-
белязва в непосредствена близост до основното 
наименование на продукта [8, 9, 10].

Tестове за разпознаване на чистия мед:
1. Тест с разтваряне: В чаша или паничка 

студена вода се добавя една супена лъжица мед 
и леко се разбърква. Истинският мед се разтваря 
бавно и трудно, а нечистият ще се разтвори види-
мо по-лесно. Може да се опита и чрез смесване 
на равни части мед и метилов алкохол (денату-
риран спирт), при което чистият мед ще се утаи 
на дъното, а нечистия ще се разтвори и оцвети 
течността.

2. Горящ тест: Взема се една обикнове-
на църковна свещ с памучен фитил и се потапя 
добре в малко мед. След това фитилът се пали и 
ако той изгаря - то медът е чист. Ако не се запал-
ва или това е трудно, най-вероятно има добавена 
вода, която се абсорбира от фитила.

3. Абсорбиращ тест: Накапват се няколко 
капки мед върху попивателна хартия (салфетка). 
Ако медът попива в салфетката, значи не е чист. 

Друга модификация на този тест се прави с бяла 
памучна кърпа, която просто трябва да се напои с 
мед и след това да се изплакне с вода. Ако медът 
е чист, няма да остави никакво петно.

4. Тест с обръщане на буркана с мед: Ис-
тинският пчелен мед е гъст продукт, а имитациите 
обикновено са с много по – рядка консистенция. 
При  обръщане на буркана се гледа дали в меда 
въздушното мехуче се издига бавно нароге или 
това става за няколко секунди.

5. Тестове с йод или оцет: Ако разредени-
ят с вода и няколко капки йод мед потъмнее, това 
означава че той е смесен с нишесте. А ако оцетът 
го разпени – в него е добавена креда.

6. Бърз тест с хартия: Част от меда се 
слага върху салфетка. Изчаква се така 10 до 30 
минути. Ако около капката мед започне да се об-
разува мокра ивица, значи той не е абсолютно 
натурален. В него има захар, глюкоза или други 
добавки, които се втечняват и отделят вода, по-
пиваща в хартията. Мократа следа става видима 
с просто око. От друга страна, ако медът остане 
непокътнат и около него не се вижда влажна иви-
ца, колкото и време да стои върху хартията, значи 
това е  чист натурален мед.

7.  Ако се разтрие между пръстите мед и 
той започне да  лепне, следователно в него има за-
хар или изкуствен подсладител.

8. При натапянето на кибритена клечка в 
мед и последващото и запалване води до изгаряне, 
то медът е чист.  Ако клечката избухне и веднага за-
гасне, медът съдържа вода.

9. При накапване на мед около мравуняк, 
ако мравките започнат да се струпват около него, 
означава че медът е фалшив. Пчелите защита-
ват меда си с естествени репеленти, поради което 
мравките не нападат истинския мед.

10. При намазване на меда върху филия 
хляб, ако тя се размекне, това означава, че в 
меда има повишено количество на вода.

11. При нагряването на котлон истинският 
мед  карамелизира и не се пени, поради липсата на 
вода в него, докато фалшивият мед образува меху-
ри и трудно карамелизира [5, 6, 7].
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