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Дами и господа,
  Скъпи колеги,
   Драги читатели,

Един призрак броди из Европа – призракът на 
COVID-19. Пристъпвайки на пръсти той се промъкна 
през граници, планини и океани и стъпи на всеки кон-
тинент. Заяви ясно присъствието си във всяка сфера на 
живота – от делника на обикновената чистачка до недо-
стижимия в кулата си от слонова кост магнат. Въпреки 

различията и разделенията, които, естествени и наложени, съществуват в съвремен-
ния свят – расови, етнически, религиозни, сексуални и прочие, появата и победния 
марш на COVID-19 по света ни напомни едно – пред природата всички сме еднакви 
и тя ни третира като равни. Тя решава кой ще остане и кой ще си отиде. Тя ни е дала 
шанс и ако реши, ще се отърве от нас сякаш сме безполезни бълхи. 

Коронавирусната инфекция, причинена от SARS-CoV-2, е нововъзникнало инфек-
циозно заболяване, чието протичане, епидемиология, патогенеза и патофизиология 
научната общност тепърва ще изучава в детайли. За него няма специфично лечение 
или ваксина. Като всеки микроорганизъм и този е подложен на естествена селекция. 
От момента на проявата му до днес се оформят два различими генотипа и стотици ва-
рианти. На база на наличните данни не може да се изведе прогноза как ще се развие 
микроорганизмът. Всички прогнози, дадени в началото на пандемията, се оказаха по-
грешни, както по отношение на развитието на индивидуален или колективен имунитет, 
така и по отношение на развитието на епидемичния процес. Този вирус не реагира, 
както познатите досега и докато не се разработят ефективни ваксини, единственото 
противодействие на разпространението му е повлияване на епидемичния процес чрез 
прекъсване на епидемичната верига. В този брой предлагаме обзор на използваните 
към момента противоепидемични мерки.

Пряко свързани с контрола на инфекциозния процес са следващите две проуч-
вания, които предлагаме в новия брой на любимото ни списание. Едното се отнася до 
превенцията на сезонния грип чрез ваксиниране. В него проследяваме и сравняваме 
ефективността на опита в Европа и анализираме статуса на ваксинирането и предпри-
етите мерки в нашата страна. Запознаваме Ви с най-новите програми за разширяване 
на ваксинацията в широк кръг от рискови групи. Второто разглежда друго инфекциозно 
заболяване с висок епидемичен и медицински риск, което независимо, че е ваксиноп-
редотвратимо продължава да предизвиква епидемии с различен интензитет. Незави-
симо, че ваксинацията срещу морбили е задължителна в Имунизационния календар 
на страната, продължават да съществуват гнезда от неваксинирани деца и заболя-
ването продължава да се разпространява в страната. Това проучване разглежда ха-
рактеристиките на епидемичния процес и клиничното протичане на морбили в област 
Пазарджик.

В отделна статия Ви запознаваме с един съвремен аспект на работа при анализ 
на епидемичния процес в светлината на възникването и разпространението на HIV 
и последвалата СПИН пандемия. Филогенетичният анализ е удобен инструмент за 
реконструкция не само на вирусната нуклеинова киселина, но може да се приложи в 
много други области на биологията и медицината. Не трябва да се забравя, че мето-
дите на молекулярната биология, приложени в епидемиологията позволяват много 
по-бързо, ефикасно и с голяма специфичност да докаже или отхвърли дали прилага-
ните в обществото мерки за контрол на инфекциозния процес работят или не. В дейст-
вителност голяма част от познанията ни за новия коронавирус се дължат именно на 
изследвания в областта на молекулярната биология.
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Следващата статия хвърля светлина върху разпространението сред населението 
в страната на херпес симплекс вируса. То представя една моментна, но не и окон-
чателна снимка на епидемичната обстановка по отношение на една типична антро-
поноза. Остава неясен въпроса дали това е постоянна тенденция или е възможна 
промяна в честотата на разпространение на двата известни серотипа, има ли разлика 
на серотиповете по отношение на възраст, пол, сексуална, етническа или религиозна 
ориентация.

Отделно проучване осигурява картина на нозокомиалните инфекции в специали-
зирано лечебно звено. Проблемът с полирезистентните щамове и вътреболничните 
инфекции се задълбочава през последните години и проучвания като това ни дават 
инструмент за въвеждане на политики за управление употребата на антимикробни 
средства, както на национално, така и на локално ниво.

В допълнение Ви предлагаме проучване върху радиопротективната активност на 
някои природни съединения с оглед включването им в схеми за превенция при облъч-
ване с висока доза йонизираща радиация. Споделяме с Вас и опитът на Великобрита-
ния по отношение на общопрактикуващите лекари и тяхното място, обем на дейност 
и познания при диагностициране и процедиране на пациентки с карцином на гърдата. 
Предлагаме на вниманието Ви иновативна система за ракови заболявания на млечна-
та жлеза и подробен анализ върху препятствията и недостатъците пред въвеждането 
му в практиката.

Надявам се, че този брой на нашето списание ще осигури съвременна и актуална 
качествена информация върху интересуващите В и теми. Вярвам, че заедно ще успе-
ем да преодолеем трудностите пред които сме изправени и ще излезем от тях обеди-
нени и знаещи и по-смирени. Човекът може да претендира, че е венец на природата, 
но природата задава правилата.

Успешна работа, колеги!

Полк. Доц. Андрей Галев, д.м.Андреййййй ГГаГ ле
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ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИ-
РУСНА ИНФЕКЦИЯ

Галев А., Р. Правова

Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена

Резюме: Световната здравна организация (СЗО) класифицира COVID-19 като 
спешна ситуация за общественото здраве с международно значение, поради рисковете 
от разпространението му в страни със слабо развито здравеопазване. На 11.03.2020 
г. СЗО обяви COVID-19 за пандемия. В България е въведено извънредно положение от 
13.03.2020 г. Поради липсата на етиологично лечение и разработена ваксина за инфек-
цията към момента, се налага спазването на повишени профилактични мерки. В стра-
ната е създаден и кризисен щаб, начело с началника на Военномедицинска академия.

Ключови думи: коронавирус, COVID-19, профилактични мерки

Адрес за кореспонденция: andre y_galev@abv.bg

Въведение: В края на 2019 г. в град Ухан, 
провинцията Хубей, Централен Китай е иденти-
фициран нов коронавирусен щам, наречен SARS-
CoV-2. За него се установява между 75% и 80% 
припокриване на генетичната последователност с 
разпространилия се през 2003 г. SARS-CoV. Ухан 
е седмият най-голям град в Китай с население от 
над 11 милиона души. Градът е основен транспор-
тен център в централен Китай, на приблизително 
1100 километра южно от Пекин, 800 на запад от 
Шанхай и 1000 северно от Хонг Конг. Директни-
те полети от Ухан са свързани също и с Европа: 
шест полета на седмица до Париж, три до Лондон 
и пет до Рим – данни, които изясняват улесненото 
разпространение на пандемично ниво [2].

Заболяването, класифицирано от СЗО 
като COVID-19, сe причинява от вирус от сем. 
Coronaviridae, който е с едноверижна РНК гене-
тична структура. За първоизточник на биопато-

PREVENTIVE MEASURES FOR CORONAVIRUS INFECTION

Galev A., R. Pravova

Scientifi c Center for Military Epidemiology and Hygiene

Summary: The World Health Organization classifi es COVID-19 as the Public Health Emergency of 
International Concern, due to the risks of its spread to underdeveloped countries. On 11.03.2020, the WHO 
declared COVID-19 a pandemic. A state of emergency has been introduced in Bulgaria since 13.03.2020. Due 
to the lack of etiologic treatment and the developed vaccine for the infection at the moment, increased prophy-
lactic measures are required. A crisis headquarters has been set up in the country, headed by the head of the 
Military Medical Academy.

Key words: coronavirus, COVID-19, preventive measures

Address for correspondence: andrey_galev@abv.bg

гена се приемат прилепите, а за междинен гос-
топриемник – панголини (бозайници, покрити с 
кератинови люспи).

Епидемиологията на COVID-19 се детер-
минира от коефициента на репродукция R0. Той 
е показател, изразяващ средния брой индивиди, 
които един болен/носител може да зарази. Когато 
R0 e над 1, епидемиологичният процес се разви-
ва експоненциално, а при стойност под 1 – про-
цесът затихва. За COVID-19 R0 е 2,5; за сравне-
ние-стойността му грип е около 1.

Клиничната картина се характеризира с 
проява на суха кашлица – в 65-80% от случаите, 
проява на умора – при 70% от пациентите, темпе-
ратура – до 45% при първи преглед и в до 85% от 
случаите в хода на болестта. Други симптоми са 
миалгия, задух, хрема, болки в гърлото, включи-
телно и симптоми от страна на гастроинтестинал-
ния тракт – гадене, повръщане, диария. 
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Към момента независими едно от друго 
проучвания се провеждат за изследване издръж-
ливостта на вируса върху различни среди от окол-
ната среда. По отношение на коронавирусите 
резултатите показват, че жизнеспособността на 
вируса се запазват в рамките на до 4 дни върху 
дървени повърхности, което налага ежедневното 
неколкократно дезинфекциране на парапетите. 
Върху стоманени и железни повърхности вирусът 
издържа до 48 часа.

Хирургичните ръкавици, които се използват 
за защита не само на болничния персонал, но и 
от голяма част от населението, могат да задържат 
вируса до 8 часа върху повърхността си, без той 
да губи контагиозните си свойства. С най-ниска 
продължителност на жизнеспособността на ви-
руса се оказва попадането му върху алуминиеви 
повърхности. В рамките на 2 до 8 часа неговите 
контагиозни свойства постепенно се редуцират. 
За разлика от това върху стъкло, хартия и пласт-
маса вирусът може да издържа в рамките на 4 до 
5 дни [3].

Поради установените механизми за раз-
пространение на вируса към момента експертите 
препоръчват вземането на профилактични мерки 
срещу разпространението по аерозолен мехаи-
зъм и инфектирането по контактно-битов път. Но 
коронавирусите не влизат в групата на инфекци-
озните причинители, които се задържат във въз-
духа за дълго време, за разлика от туберкулозата, 
например. Затова и респираторната защита при 
този вирус не е от такова значение.

Основните превантивни мерки срещу виру-
са са редовната дезинфекция и почистване на по-
върхностите от околната среда, както и миенето 
на ръцете. Честото измиване на ръцете с вода и 
сапун, за поне 20 секунди, е задължително преди 
хранене; след кихане, кашляне или издухване на 
носа. При липса на възможност за осигуряването 
им се налага използването на дезинфектант на 
алкохолна основа за обтриване на сухи ръце за 
минимум 30 секунди, като се обръща специално 
внимание на палците, пространствата между пръ-
стите, върховете на пръстите и гърба на дланите.

По отношение на миенето на ръцете е ва-
жно не просто те да се мият, но да се мият пра-
вилно. Чрез ръцете инфекциозните частици от-
ново попадат върху лицето и съответно върху 
лигавицата на дихателните пътища. Поради тази 
причина се препоръчва избягване на докосването 
на носа, устата и очите, особено след допир на 
предмети или повърхности.

Противоречиви са мненията на специа-
листи по отношение на носенето на предпазни 
маски от здрави лица. Според част от експерти-
те маските ни предпазват от докосване на лице-
то и по този начин намаляваме вероятността за 
разпространението на вируса по контактно-битов 
път. Според други маските са именно причината, 
поради която започваме по-често да докосваме 
областта на лицето и по този начин се излагаме 
на риск. Независимо от това за болни лица и тези 
със съмнение за заразяване предпазните маски 

са задължителна предпазна мярка. Смяната им 
трябва да се извършва на всеки 2 часа, но при от-
страняването и поставянето на нова маска също 
трябва да се спазват определени правила. След 
сваляне ръцете трябва да се измиват, след което 
да се поставя новата маска [4].

При миене ръцете първо трябва да се на-
мокрят добре, за да се разнесе по-добре сапу-
нът върху цялата длан и пръстите. Важно е да 
се образува повече пяна, която да се разнесе по 
гърба на ръката и между пръстите. Върховете на 
пръстите, особено при наличие на маникюр зна-
чително по-трудно се измиват, поради което се 
препоръчва ноктите да бъдат изрязани до нивото 
на върховете на пръстите. Като продължителност 
миенето на ръцете не трябва да бъде по-малко от 
20 секунди.

След като се приключи с миенето ръцете 
първо се изсушават с еднократна кърпичка, след 
което затваряме чешмата със същата тази кър-
пичка, която се изхвърля в затваряща се с капак 
кофа за боклук. Освен дезинфекция е от значение 
и редовното проветряване – на всеки 60 минути.

По разпореждане на Кризисния щаб и Ми-
нистерство на здравеопазването се отлага про-
веждането на семинари, работни срещи, търже-
ства, чествания, спортни мероприятия и други 
прояви, при които има масово струпване на хора 
на закрито. А при неотложност на провеждане на 
работни групи – разполагането на лицата не тряб-
ва да бъде на по-малко от 1,5 метра един от друг, 
както и да се избягва ръкостискане. Призивът е 
да се търсят алтернативни форми за провеждане 
на срещи. Разстоянието намалява риска от зара-
зяване. При близко съприкосновение ръцете, дре-
хите, косата могат да бъдат зона на замърсяване 
и трансмисия [1, 2].

Спазването на социална изолация е от съ-
ществено значение. Статистиката показва, че 
намаляването с до 25% на социалните контакти 
води до намаляване на вероятността от трнасми-
сия на инфекциозния причинител с до 50% сред 
популацията. Пикът се отлага във времето и съ-
ответно се позволява да не се претовари и здрав-
ната система.

При проява на симптоми на остро респи-
раторно заболяване (кашлица, зачервено гърло, 
затруднено дишане, повишена температура) да 
се остава вкъщи и да се осъществява връзка с 
личния лекар, следвайки се стриктно неговите ин-
струкции. В случай, че нямате такъв – лицата с 
изявена симптоматика трябва да подадат сигнал 
до съответната регионална здравна инспекция.

Експертите препоръчват спиране или поне 
намаляване на броя на изпушените цигари, по-
ради блокиране на муко-цилиарния ескалатор и 
съответно затрудняване очистващата функция на 
лигавицата на дихателните пътища. Като след-
ствие се включва компенсаторен механизъм – ка-
шлица, с която вероятността за разпространение 
на вируса при налична инфекция се увеличава 
значително.

Тестовете, които се използват за доказване 
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на коронавирусна инфекция са няколко. За детек-
цията на вирусен антиген се прилагат PCR мето-
диката и имунофлуоресценция. За откриване на 
антитела се прилагат т. нар. бързи тестове, чрез 
които се доказва наличието на образувани IgM и 
IgG антитела в кръвта.

По отношение на лечението - терапевтични 
възможности са в процес на проучване. Към тях 
се включват Remdesivir, чиято функция е блокира-
не на РНК – зависимата полимераза; Chloroquin 
– за блокиране навлизането на вируса в ендозо-
мите; Tocilizumab – за блокиране на IL-6.

През март тази година в Сиатъл, Вашингтон 
започна първото клинично изпитване на ваксина 
срещу новия коронавирус. Участват 45 добровол-
ци на възраст между 18 и 55 години.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА – ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ 
И СЪСТОЯНИЕ НА ПРОТИВОГРИПНАТА ВАК-
СИНОПРОФИЛАКТИКА В БЪЛГАРИЯ
Галев А.

Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена

Резюме: Превенцията на грип е широко застъпена във водещите държави в За-
падна Европа. Основен акцент е поставен върху превенцията чрез противогрипна вак-
синация, особено при рисковите групи (малки деца, възрастни хора и хора с хронични 
заболявания във всички възрастови групи). Ваксинационното покритие по отношение 
на грип варира в широк диапазон. Държави, които успяват да достигнат или са близо 
до препоръчителните 75% покритие са Великобритания, Холандия, Испания. От своя 
страна България се характеризира с изключително ниско покритие по отношение на 
сезонната грипна ваксинация – около 2.5-3%. Положителна насока в България е стар-
тирането за първи път на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилак-
тиката на сезонния грип 2019-2022 при хора навършили 65 години, като целта е в рам-
ките на 3-годишен период да се постигне 25% покритие на тази рискова група. Също 
така резонен остава въпросът за единсвения възможен начин за пасивна защита на 
новородените до 6-месечна възраст, а това е противогрипна ваксинопрофилактика по 
време на бременност – опит, който имат държави като Англия, Шотландия, Уелс и 
Ирландия, например (с около и над 50% ваксинационно покритие).

Ключови думи: грип, превенция, ваксина, бременни

Адрес за кореспонденция: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Всяка година около 500 мили-
она човека се заразяват с грип, което е приблизи-
телно 10% от населението на Земята. Световната 
статистика сочи, че близо 650 000 са смъртните 
случаи годишно, следствие заразяване с вируса 

PREVENTION OF INFLUENZA - EUROPEAN EXPERIENCE AND SITUATION OF FLU PROPHYLAXIS IN 
BULGARIA

Galev A.

Scientifi c Center for Military Epidemiology and Hygiene

 Summary: Infl uenza prevention is widespread in leading countries in Western Europe. Emphasis is 
placed on prevention through infl uenza vaccination, especially at risk groups (young children, the elderly and 
people with chronic diseases in all age groups). Vaccination coverage for fl u varies over a wide range. Coun-
tries that manage to reach or close to the recommended 75% coverage are the United Kingdom, the Nether-
lands, Spain. Bulgaria is characterized by extremely low coverage to seasonal infl uenza vaccination - about 
2.5-3%. A positive trend in Bulgaria is the launch for National Program for the Improvement of the Seasonal 
Flu Vaccine Prevention 2019-2022 in people over 65 years of age, with the aim of achieving 25% coverage of 
this risk group within a 3-year period. There is remaining for only possible way to passively protect infants up 
to 6 months of age, which is fl u vaccination during pregnancy - an experience by countries such as England, 
Scotland, Wales and Ireland, for example (with and around 50% vaccination coverage).

Key words: fl u, prevention, vaccine, pregnant

Address for correspondence: andrey_galev@abv.bg

на грипа, което се равнява на 1 смъртен случай – 
всяка минута. Индиректните ефекти са свързани 
с 6 пъти по-висок риск от миокарден инфаркт до 1 
седмица след заразяване с грипния вирус, също 
така 3 пъти по-висок е рискът от инсулт и 3 до 6 
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пъти по-висок процент на хоспитализациите при 
пациенти със захарен диабет [4].

В световен мащаб сезонните грипни епиде-
мии предизвикват 3 до 5 милиона случая на тежки 
заболявания всяка година. На всеки един смъртен 
случай съответстват значително по-голям брой 
хоспитализации, свързани с възникнали услож-
нения. Големият брой заболели по едно и също 
време повишават рязко нуждите от амбулаторно 
и болнично лечение и водят до свръхнатоварване 
на лечебната мрежа.

Европейската статистика сочи, че прибли-
зително 40 000 души умират преждевременно 
от грип всяка година в страните от Европейския 
съюз. До 90 % от смъртните случаи са при хора 
над 65-годишна възраст, предимно с придружава-
щи заболявания.

За да се защитят тези уязвими лица и да се 
намали трансмисията на заболяванията, ваксина-
ция се препоръчва настойчиво за медицинските 
работници. Обхватът между здравните работници 
е проследен в 12 държави членки (Белгия, Есто-
ния, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, 
Норвегия, Португалия, Румъния, Испания и Обе-
диненото кралство) и варира от 15,6% до 63,2% 
(медиана 30,2%) [2].

Статистиката в България сочи, че с причи-
нителите на остри респираторни заболявания се 
заразяват приблизително от 5% до 20% от насе-
лението, от които повече от 10 000 лица се прием-
ат в болнично заведение с грипни усложнения, а 
около 2000 е възможно да починат от най-честото 
грипно усложнение – пневмония.

Оптималният имунен отговор след поставя-
не на ваксината се изгражда в рамките на 2 до 
4 седмици след поставянето. Образуваните ан-
титела намаляват с 6 до 11% всеки месец след 
поставянето на ваксината, поради което се препо-
ръчва имунизацията да се реализира възможно 
по-близо до епидемиологичния пик на заболява-
нето. Приблизително с 7% всеки месец намалява 
имунетът срещу грипен вирус тип A (H3N2) и гри-
пен вирус тип B. С 6-11% намалява имунният от-
говор срещу грипен вирус тип A (H1N1) pdm09 [3].

Пикът на епидемията за Европа е през пе-
риода от месец януари до месец март. В Западна 
Европа епидемиите настъпват с 1-2 дни по-късно, 
а в Източна Европа – с 1-2 дни по-рано. Проуч-
ване в САЩ установява, че ваксинираните през 
месец октомври са по-защитени от ваксинираните 
през август.

Според експертите най-подходящото време 
за имунизация с противогрипна ваксина е в края 
на октомври и началото на ноември. Включител-
но ваксинацията през месец декември, дори при 
започнала грипна активност, е целесъобразна [3].

Разработки във ваксинопрофилактиката 
до ведоха до създаването както на жива, така и на 
четиривалентна инактивирана ваксина, която съ-
държа 2 щама грипен вирус тип А (подтип H1N1 и 
H3N2) и два щама на грип В (Ямагата и Виктория).

Освен това, адювантна и високодозови 
ваксини са все по-достъпни и се очаква вакси-

ните, основани на по-новите технологии, да бъ-
дат на пазара на страни-членки от Европейския 
съюз в близко бъдеще. Поради проявата на 
immunosenescence (остаряване на имунния отго-
вор) се налага нуждата от добавяне на по-голямо 
количество адювант и антигени [1].

Високодозовата противогрипна ваксина съ-
държа по 60μg хемаглутинини за всеки щам. В 
сравнение със стандартната ваксина дозата на 
хемаглутинините е 4 пъти повече във високодозо-
вата противогрипна ваксина. Ваксината е препо-
ръчителна при лица над 65-годишна възраст или 
по-възрастни.

Високодозовата тривалентна противогрипна 
ваксина (0,5мл) е лицензирана в 5 държави – Ка-
нада, САЩ, Австралия, Бразилия и Обединеното 
кралство. Четиривалентната противогрипна вакси-
на (0,7мл) все още е в процес на регистрация.

Във Франция ваксиналното покритие за ле-
кари е 45%, а за медицинските сестри – 25%. Като 
причина за ниският комплайънс при медицинските 
сестри най-често посочваната причина е мнение-
то, че имунната им система може да се справи с 
инфекциозния причинител (защото са по-млади) и 
не се налага нужда от профилактика. В страната 
се провежда политика срещу лекари с антивак-
сърска настройка. Според проучвания на френски 
автори ефективността на ваксината срещу щам 
H1N1 е 69%, а срещу щам H3N1 – 33%. Обща-
та ефективност се изчислява на приблизително 
50%. Чрез система с баджове се установява, че 
най-добрите екипи от лекари и медицински сестри 
се оказват и най-добрите разпространители на въ-
треболнични инфекции – като в случая проучване-
то е върху инфектирането с грипен вирус [6].

В Обединеното кралство проучвания по-
казват, че ефективността на ваксините е 44,3%. 
Ваксиналният обхват на лекарите е 70,3%. Вак-
синалното покритие при бременни жени е 45,2%, 
като при рискова бременност този процент дости-
га 60,2%. При възрастни под 65-годишна възраст 
ваксиналният обхват е 48%, а над 65-годишна 
възраст – 72% [5].

В Гърция ваксиналното покритие на персо-
нала в болниците достига до 30,6%, а в амбула-
торията – 43,8%. Въведени са безплатни ваксини 
в болниците. В Холандия ваксиналното покритие 
към 2018г. е било 51%, а през 1995 г. в достигало 
77% [5].

В Естония ваксиналният обхват при лекари-
те е 60%, а за медицинските сестри отново про-
центът е по-нисък и достига 47%. Населението е 
с ваксинално покритие от едва 9%, а за възраст-
ни над 65-годишна възраст – 10%. В Хърватска 
ваксиналното покритие на населението е 9%, а 
на здравните работници – 24%. На рискови групи 
ваксиналният обхват е 30% [5].

По отношение на ваксиналното покритие в 
България като положителен аспект се откроява 
стартирането на Национална програма за по-
вишване на ваксинационния обхват при лица над 
65-годишна възраст. Проблем е, че се стига до по-
тенциален дефицит на ваксини, който се дължи 
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на планирания внос от фармацевтичните компа-
нии, определящ се от количеството на продажби-
те през изминалата година.

Заключение: Грипът не е просто „лоша 
настинка“, а социален и икономически феномен. 
Ваксините имат безспорна роля за предпазване 
от грип и неговите усложнения, включително от 
хоспитализация и смъртен изход. Според препо-
ръките на Световната здравна организация об-
хватът с противогрипни ваксини при рисковите 
групи в страните от Европейския съюз трябва да 
достига 75%. Тази цел е трудно осъществима в 
нашата страна, където ваксиналният обхват на 
населението през предишни сезони е едва 2-3%.
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ДОКОГА ЩЕ ЛЕКУВАМЕ ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ?
МОРБИЛИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК – 2019 ГОДИНА
Коцев С.1, С. Крумова2, М. Карамишева1, И. Иванов1, М. Шопова3, Н. Ватев4, 
М. Пишмишева – Пелева1

1-Инфекциозно отделение – МБАЛ – Пазарджик, 
2-НРЛ морбили, паротит, рубеола – НЦЗПБ – София, 
3-Медицински факултет, МУ – Варна, 
4-Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации – МУ – Пловдив

Резюме: Морбили е ваксино-предотвратимо инфекциозно заболяване с висок кон-
тагиозен индекс сред неимунни лица и висок риск от усложнения като пневмония и диха-
телна недостатъчност, ларингит, включително кератит и неврологични увреждания. 
Целта на статията е да се представят клиничните и епидемиологични характерис-
тики на морбили в област Пазарджик през 2019 г. Изследвани са общо 43 болни. Използ-
вани са методите на клинично наблюдение и проследяване, епидемиологично проучване, 
клинико-лабораторни, серологични, молекулярно-биологични (PCR) и образни изследва-
ния. При всички болни диагнозата е потвърдена с установяване на специфични IgM ан-
титела срещу морбилен вирус по метода ELISA, а в 50% – и с доказване на вирусна 
нуклеинова киселина в урината. За периода януари – септември 2019 г. в Инфекциозно 
отделение на МБАЛ – Пазарджик са лекувани 43 болни с диагноза морбили – 39 деца и 4 
възрастни. В  доимунизационна възраст са 13 (30,2%) от заболелите. Момчета и моми-
чета боледуват еднакво. В катаралния период се наблюдават: повишена температура 
– при 42 болни (97,7%), суха кашлица при 38 (88,4%), ринит при 36 (83,75%), конюнкти-
вит при 34 (79,1%), петна на Филатов – Коплик при 32 (74,4%), диария при 16 (37,2%) от 
болните. Установените лабораторни отклонения включват желязодефицитна анемия 
при 19 болни (44,2%), левкопения при 10 (23,3%), левкоцитоза при 6 (13,9%), тромбоци-
топения при 2, тромбоцитоза при 4. При 36 от болните (83,7%) се регистрира пови-
шение на AST, а при 11 – и на двата хепатоцитолизни ензима. Голяма част от болните 
развиват усложнения като: пневмония при 9 (20,5%), кератит при 2 (4,6%), ларингит 
при 9 (20,9%) и хепатит при 8 (18,6%) от болните. Въпреки, че е патентована ефикас-
на ваксина, по различни причини броят на неваксинираните деца остава голям. Актив-
ните разяснителни мероприятия за клиничното протичане, усложненията и високият 
риск за развитието им биха допринесли за пълноценната превенция срещу това соци-
ално-значимо инфекциозно заболяване.

 Ключови думи: морбили, ваксина, петна на Филатов – Коплик, обрив, усложнения

 Адрес за кореспонденция: kotsevstanislav@gmail.com

HOW LONG WILL WE BE TREATING VACCINE-PREVENTABLE DISEASES?

MEASLES OUTBREAK IN PAZARDZHIK REGION – 2019

Kotsev S.1, S. Krumova2, M. Karamisheva1, I. Ivanov1, M. Shopova3, N. Vatev4, M. Pishmisheva-Peleva1

1-Department of Infectious diseases, General Hospital Pazardzhik, 2-National Reference Laboratory 
„Measles, mumps and rubella“, NCIPD – Sofi a, 3-Medical trainee, Medical Faculty, Medical University – 

Varna, 4-Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Medical University -- Plovdiv

INTRODUCTION: Measles is an acute vaccine-preventable infectious disease, highly contagious among 
unimmunized persons. There is a high risk of developing complications such as: pneumonia and respiratory 
failure, laryngitis, keratitis, neurological disorders. The aim of the study is to present the clinical and epidemio-
logical characteristics of measles in Pazardzhik region in 2019. There is 43 – patients diagnosed with measles. 
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Въведение: Морбили е инфекция, характе-
ризираща се с висока заболяемост и смъртност 
[7]. Първото научно описание на заболяването и 
разграничаването му от едра шарка и варицела се 
приписва на персийския лекар Rhazes (860 – 932) 
и е публикувано в „ Книгата на шарката и мор-
били “. Той дава името на това заболяване, което 
в превод от персийски означава „избухване“. През 
ХХVII век T. Sydenham прави пълна характерис-
тика на болестта и изказва предположението, че 
тя е инфекциозна. Принос за разбиране на епи-
демиологичните особености има датския учен P. 
Panum. Той проучва епидемията на Фарьорските 
острови в Северно море през 1848 г. и установява 
следните характеристики: висока контагиозност, 
продължителност на инкубационния период, теж-
ко протичане в крайните възрасти, пожизнен иму-
нитет след преболедуване. През 1911 г. Goldberger 
и Anderson доказват инфекциозната генеза на 
заболяването. През 1954 г. Peebles и Enders из-
олират вируса на тъканни култури от човешки и 
маймунски бъбрек. Enders, Katz и Milanovic полу-
чават ваксиналния щам Edmondston B (по името 
на детето, от което е изолиран). Първата жива 
морбилна ваксина е лицензирана през 1964 г. [1].

В България имунизация срещу морбили е 
въведена през 1969 г. и от 1972 г. става задължи-
телна [1, 2]. До 1982 г. е прилагана 1 доза на деца 
над 10-месечна възраст. За периода 1983 – 1993 
г. се използва двудозова схема с моновалентна 
ваксина. През 1993 г. е въведена трикомпонент-
ната ваксина: морбили – паротит – рубеола. При 
липса на имунизация морбили е широко разпрос-
транено силно контагиозно заболяване, от което 
на практика боледува всяко дете до 15-годишна 
възраст.

През април 2009 г. в Североизточна Бълга-
рия се регистрира епидемичен взрив от морбили 

след внасяне на вируса от Хамбург, Германия. За-
боляването бързо се разпространява, епидемията 
е мащабнa и включва 2 249 случая (заболяемост 
29.57/100 000) през 2009 г. и 22 004 случая (забо-
ляемост 90.92 /100 000) през 2010 г. През 2011 г. 
заболяемостта е 2.13/100 000 – регистрирани са 
общо 157 случая [3]. Това е най-голямата епиде-
мия от морбили в Европа след тази в Украйна от 
2006 г. През 2017 г. са установени две огнища в 
Пловдив и Пазарджик с общо 165 заболели (забо-
ляемост 2.32 /100 000) [3, 6]. През 2018 г. има 13 
докладвани случая [3]. В област Пазарджик след 
епидемията през 2009 – 2010 г., заболяването 
се регистрира отново през 2017 г. с 20 заболели. 
През 2018 г. няма регистрирани случаи на морби-
ли, а за периода от януари до септември месец 
2019 г. броят им е 43. 

Целта на настоящето съобщение е да се 
представят клиничните и епидемиологични харак-
теристики на морбили в област Пазарджик през 
2019 г.

Mатериали и методи: Изследвани са общо 
43 болни. Използвани са методите на клинично 
наблюдение и проследяване, епидемиологично 
проучване, клинико-лабораторни, серологични, 
молекулярно-биологични (PCR) и образни изслед-
вания. При всички болни диагнозата е потвърдена 
с установяване на специфични IgM антитела сре-
щу морбилен вирус по метода ELISA, а в 50% – и 
с установяване на вирусна нуклеинова киселина 
в урината чрез PCR. Диагностичните изследвания 
са извършени в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“ 
на НЦЗПБ – гр. София.

Резултати: От месец януари до септември 
2019 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Па-
зарджик са лекувани 43 болни с диагноза морби-
ли. Разпределението им по пол и възраст е пред-
ставено на табл.1.

The methods used involved clinical observation, epidemiological survey, clinical-laboratory and serological 
testing, molecular biology methods (PCR), medical imaging methods. The diagnose was confi rmed by ELISA 
detection of specifi c anti-measles virus IgM antibodies in serum, and in 50% – by detection of viral nucleic acid 
in urine. From January to September in 2019  43 patients with measles were treated – 39 children and 4 adults. 
13 of the children were at preimmunization age (30, 2%). Males and females were equally affected. 26 (60, 
5%) of the patients were gypsies and 17 – Mohammedan Bulgarians (39,5%). The symptoms observed during 
the catarrhal stage included: high temperature – in 42 of the patients (97,7%), caugh in 38 – (88,4%), rhin-
nitis in 36 – (83,75%), conjunctivitis in 34 (79,1%), Filatov–Koplik spots in 32  – (74,4%), diarrhea in 16 of the 
patients – (37,2%). There were laboratory abnormalities such as: irondefi ciency anemia in 19 of the patients 
(44,2%), leukopenia in 10 – (23,3%), leukocytosis in 6 – (13,9%), thrombocytopenia in 2 and thrombocytosis in 
4 of the patients. AST elevation was found in 36 of the patients (83,7%) and concomitant AST and ALT eleva-
tion – in 11 of them. Most of the patients developed complications: 9 of them developed pneumonia (20,5%), 
2 – keratitis ( 4,6%), 9 – laryngitis (20,9%) and 8 of the patients developed hepatitis (18,6%). Although there is 
an effective vaccine against measles today, a large number of children receive no vaccination. An information 
campaign on the clinical course, possible complication and the high risk of developing them would be of great 
importance for an adequate prophylaxis of this infectious disease of such social-importance.

Key words: Measles, Vaccine, Filatov – Koplik spots, Rash, Complications

Address for correspondence: kotsevstanislav@gmail.com
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Табл.1. Разпределение на болните с 
морбили по пол и възраст 

БОЛНИ БРОЙ
СРЕДНА 
ВЪЗРАСТ

/ в години /
SD

Деца – момчета 19 1,4 40,136Деца – момичета 20
Възрастни – мъже 1 29 16,971Възрастни – жени 3
ОБЩО 43

Средната възраст на заболелите деца е 1,4 
г. Една трета от тях са в доимунизационна възраст 
– 13 (30,2%) от заболелите, а до 5 години са 28 
(65,2%). Момчета и момичета боледуват еднакво. 
От община Велинград са 31 (72,1%). Заболелите 
са свързани помежду си – повечето са съседи или 
роднини, които живеят в близост и контактуват 
често помежду си. От с. Алеко Константиново са 
6 (13,9%), а останалите 6 болни са от различни 
населени места на областта и се предполага, че 
са заразени в лечебно заведение при контакт с 
болни в катаралния период на заболяването. 

Най-честите наблюдавани симптоми в ката-
ралния период са представени на таблица 2.

Табл.2. Катарален период – симпто-
ми. 

ОСНОВНИ СИМПТОМИ БРОЙ
N

ПРОЦЕНТ
%

Повишена температура 42 97,7%

Суха кашлица 38 88,4%

Ринит 36 83,7%

Конюнктивит 34 79,1%

Петна на Филатов – Коплик 32 74,4%

Диария 16 37,2%
Повишена температура е най-честият 

симптом – установен е при 42 болни (97,7%), а 
един не е термометриран, който по анамнестични 
данни в дома си е бил фебрилен. При един болен 
температурата се повишава едновременно с поя-
вата на обрива, а при всички останали 2 – 3 дни 
по-рано. Средната продължителност на фебрил-
ния период е 6,3 дни (1 – 9 дни), а средната стой-
ност на температурата е над 38,3˚С. Кашлица се 
установява при 38 (88,4%) от болните. Тя е суха и 
дразнеща в началото, а по-късно при част от бо-
лните става влажна и продуктивна. С физикални 
данни за обструкция са 12 (27,9%) от пациентите 
– всички те са деца. При 34 (79,1%) от болните се 
установява конюнктивит – най-често катарален – 
91,2%, винаги двустранен. По тежест конюнктиви-
тът е от лек, с набелязана инекция на конюнкти-
вата и оскъдно количество секреция до тежък при 
12 (12,9%) от заболелите – хеморагичен при 12 
(12,9%) и хеморагично - гноен при 4 (9,3%) деца. 

Петна на Филатов – Коплик или негов ек-
вивалент (гранулирана букална лигавица срещу 
премоларите) се установяват при 32 (74,4%) от 
заболелите. Те са представени като единични 

или множество бели петънца по лигавицата сре-
щу премоларните зъби, но при някои болни се 
наблюдават и по лигавицата на венците. Хрема и 
запушен нос имат 36 (83,7%) от болните – предим-
но деца в кърмаческа възраст. Facies morbilosa се 
наблюдава при две трети от болните – 30 (69,8%) 
– 29 деца и 1 – възрастен. Други симптоми в ката-
ралния период са диария  – при 16  (37,2%). Из-
хожданията са 3 – 8 в денонощие с кашаво-водни-
ста консистенция, нерядко със слуз. 

Обривният период започва най-често 3 – 5 
дни след началото на заболяването. При 7 кърма-
чета обрив се появява по-късно от 5 до 7 дни след 
първите клинични прояви. Всички те са лекувани 
с антибиотици през катаралния период. При 2 
деца се наблюдава неспецифичен обрив – в пър-
вите 1 – 2 дни от катаралния период, последван 
от типичния за заболяването обрив с характерна 
динамика. При други 2 деца обривът е хемораги-
чен, а при 3-ма завяхва с трицевидно залющване. 
При 5 болни се наблюдава втора обривна вълна 
след пълното обратно развитие на първоначал-
ния обрив. Динамиката е същата – последовател-
но се обхваща лицето, торсът и крайниците, но за 
по-кратък период от време: 24 – 36 часа, преми-
навайки бързо. Пигментации се установяват при 
33 (76,7%) от болните, по-интензивни и по-дъл-
готрайни  при възрастните болни. Резултатите от 
извършените клинико-лабораторни изследвания 
са представени на табл 3.

Табл. 3. Резултати от проведени из-
следвания

                 БОЛНИ

ЛАБОРАТОРНИ 
РЕЗУЛТАТИ

БРОЙ
N

ПРОЦЕНТ
%

Hb↓ 19 44,2%

Leuc↑ 6 13,9%

Leuc↓ 10 23,2%

Thromb↑ 4

Thromb↓ 2

AST ↑ 36 83,7%

ALT ↑ 11 25,6%

Анемичен синдром се наблюдава при 19 
(44,2%) болни ( хемоглобин – 96 – 115 g/l). Анеми-
ята е желязодефицитна при всички. С левкопения 
(2,6 – 3,9 G/l) са 10 (23,3%), а с левкоцитоза (11,0 
– 21,6 G/l) – 6 (13,9%). Тромбоцитопения  се уста-
новява само при двама болни, а с тромбоцитоза 
( 700 – 1015 G/l) са 4 деца. Едновременно пови-
шаване на стойностите и на двата цитолитични 
ензима AST, ALT имат 11 (25,6%), а изолирано по-
вишение на AST – 36 (83,7%) от пациентите. 

При всички болни диагнозата е потвърде-
на с установяване на специфични IgM антитела 
срещу вируса-причинител, а в 50% от болните и 
с изолиране на вирусна нуклеинова киселина в 
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урина. При докладваните болни заболяването е 
продължило различно дълъг период от време и 
при всички е завършило с оздравяване. Наблюда-
ваните усложнения са представени на таблица 4:

Табл. 4. Наблюдавани усложнения

ЧЕСТОТА
УСЛОЖНЕНИЯ

БРОЙ
N

ПРОЦЕНТ
%

Пневмония 9 20,5 %

Кератит 2 4,6 %

Ларингит 9 20,9 %

Хепатит 8 18,6 %

Обсъждане: Морбили е ваксино-предо-
твратимо заболяване. При липса на имунизация 
заболяването е широко разпространено и висо-
ко контагиозно и от него боледува почти всяко 
дете до 15 годишна възраст. В тропическите зони 
е разпространено по-често през сухия сезон, а в 
умерените климатични зони е с пик през зимата 
и ранната пролет [1]. През 2009, 2010 и 2017 г. 
най-голям брой регистрирани случаи в област Па-
зарджик има през зимните и пролетни месеци, но 
през 2019 г. болни има през всички летни месеци. 

Трудно се събира информация за проведе-
ни имунизации сред засегнатите групи – роми и 
българо-мохамедани. Сред тях все още битува 
схващането, че имунизациите „увреждат“ децата. 
Често пропускат ваксини поради етнически разби-
рания, недобра информираност и грамотност. Об-
щопрактикуващите лекари също срещат трудност 

да обхванат с имунизации децата, поради некоре-
ктно подадена адресна регистрация или отглеж-
дане на децата  на друго, непосочено място. 

Според наблюденията ни от морбили боле-
дуват най-често деца, но сред заболелите има и 
възрастни. Заболяването при всички протича теж-
ко, нерядко с усложнения – при тежките форми на 
конюнктивит се регистрира висока до 40˚С темпе-
ратура, налице е гноен секрет от очите, клепачите 
са оточни и залепнали, налице са блефароспазъм 
и фотофобия. Общото състоянието е увредено, 
децата не отварят очи и покриват глава. При две 
деца се разви тежък ерозивен кератит и след де-
хоспитализация са насочени за проследяване от 
офталмолог, поради риск от частична загуба на 
зрение. От пациентите с белодробни усложнения 
при едно дете е наблюдавана и дихателна недос-
татъчност с тахидиспнея и тираж. При хипотро-
фично кърмаче на 8 месеца се разви аниктеричен 
хепатит със стойности на ALT  810 IU/l, анемичен 
синдром и пневмония. Детето преболедува тежка 
форма на морбили и 8 дни е хранено през сонда 
до възстановяване на сукателния рефлекс. 

От нашите наблюдения върху клиничното 
протичане и настъпилите усложненията при до-
кладваните болни с морбили, считаме че е необ-
ходимо да се работи активно в насока запознава-
не с проявите на болестта и усложненията ѝ, как-
то и важното значение на превантивните мерки. В 
помощ на общопрактикуващите лекари могат да 
бъдат здравните медиатори, които да провеждат 
разяснителни мероприятия и за заболяването, и 
за ползите от имунизация.
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХЕРПЕС СИМПЛЕКС 
ВИРУС ТИП 1 И ТИП 2 IGG АНТИТЕЛА ПРИ 
БРЕМЕННИ 
Георгиев А.1, А. Блажев2, М. Димитрова1, Й. Попов1, Й. Иванова-Йончева1, 
М. Карчева3
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3 Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, Медицински 
университет-Плевен

Резюме: Херпес симплекс вирус (HSV) е ДНК вирус, от семейство Herpesviridae, 
подсемейство alfa-Herpesvirinae. Въз основа на антигенни, биохимични и биологични 
различия той се разделя на два серотипа - HSV-1 и HSV-2. Човекът е единственият 
известен естествен гостоприемник и източник на инфекция. HSV тип 1 обикновено 
причинява оро-лабиален херпес, докато HSV тип 2 обикновено засяга гениталната 
област. Веднъж заразени с HSV, хората остават инфектирани за цял живот. Голям 
процент от възрастното население е серопозитивно. Целта на това проучване е да 
се определи серопреваленса на анти-HSV-1 и HSV-2 IgG антитела при бременни жени. 
Проведено е проспективно проучване сред 242 жени, хоспитализирани в Клиника по аку-
шерство и гинекология при УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен. Серумните проби бяха 
тествани за анти-HSV-1 и HSV-2 IgG антитела чрез ензимно-свързан имуносорбентен 
анализ (ELISA). Резултати показват, че серопозитивни към HSV-1 са 206 (85.12 %), се-
ронегативни са 33 (13.64 %) и в сива зона са три от пробите, 1.24 % съответно; серо-
позитивни към HSV-2 са 44 (18.18 %), серонегативни са 191 (78.93 %) и в сива зона са 7 
(1.24 %). Необходими са по-нататъшни проучвания за проследяване на променящите се 
тенденции в разпространението на HSV-1 и HSV-2.

Ключови думи: HSV-1, HSV-2, серопреваленс, бременни 
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SEROPREVALENCE OF HERPES SIMPLEX VIRUS 1 AND 2 IGG ANTIBODIES AMONG PREGNANT 
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Summary: Herpes simplex is a enveloped DNA virus belonging to the alfa-herpesviridae. Based on an-
tigenic, biochemical and biologycally differences it can be divided into two serotypes, HSV-1 and HSV-2. Man 
is the only known natural host and source of infection. HSV type 1 typically causes oral herpes, while HSV type 
2 typically affects the genital area. Most of the time, HSV-1 and HSV-2 are inactive. Once infected with HSV, 
people remain infected for life. A high percentage of the adult population is seropositive. The aim of this study 
wья to determine seroprevalence HSV-1 and HSV-2 antibodies among pregnant women. A prospective study 
was conducted among 242 women attending Obstetrics and Gynecology clinic. Serum samples were tested 
for anti-HSV- 1 and 2 IgG antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results are seroposi-
tive to HSV-1 were 206 (85.12%), seronegative were 33 (13.64%) and equivocal were three of the samples, 
1.24% respectively; seropositive to HSV-2 were 44 (18.18%), seronegative 191 (78.93%) and equivocal - 7 
(1.24%). Further studies are needed to track the changing trends in the spread of HSV-1 and HSV-2.
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Въведение: Херпес симплекс вирус (HSV) 
е ДНК вирус, от семейство Herpesviridae, подсе-
мейство alfa-Herpesvirinae. Открит е от В. Грутер 
през 1912 г. Вирусът е един от най-разпростране-
ните сред хората. Различават се два серологични 
типа: Human herpesvirus 1 и 2, които са биологич-
но и серологично свързани, но могат да бъдат ди-
ференцирани. Източник на инфекцията е човекът. 
Вирусът се отделя със слюнката и фекалиите. Ос-
новният път на предаване е контактно-битов, но 
не се изключва и въздушно-капков. Входна вра-
та на инфекцията е увредена лигавица на устни, 
кожа, полови органи, което определя и локализа-
цията на заболяването. Различават се две основ-
ни форми на херпесното заболяване – първична 
и рецидивираща. Клиничната картина е многоо-
бразна – обикновен рецидивиращ херпес, генера-
лизиран херпес, травматичен херпес, генитален 
херпес (причинява се от HSV-2 и се предава по 
полов път), херпесен енцефалит, менингоенце-
фалит, тежка токсикоза на новороденото и други.

Първичната инфекция най-често протича 
инапарентно, само около 1% от случаите проти-
чат с клинични симптоми като температура, вези-
кулозен обрив по различни участъпи от тялото. В 
последствие вирусът остава в латентно състоя-
ние в организма за цял живот. HSV-1 се съхранява 
в ганглиите на N. trigeminus, а HSV-2 – в сакрални-
те ганглии, от където се активират и предизвикват 
рецидивираща инфекция. 

Имунитетът при херпесната инфекция по 
своя характер е хуморален и клетъчномедииран. 
Антителата в кръвта се появяват на 4-6 ден от 
началото на заболяването и достигат своя макси-
мум около 14-я ден.

Инфекциите от генитален херпес непре-
къснато нарастват, като по настоящем достигат 
най-висока честота сред половите инфекции. От 
края на 70-те години серологичното разпростра-
нение на HSV-2 в САЩ се е увеличило с 30%, 
което води до заразяване на един от всеки пет 
възрастни [4]. Честотата нараства с възрастта. В 
проучване, включващо осем европейски страни 
(една, от които България) е установена серопози-
тивност към HSV-1 (в нашата страна над 80 %) с 
най-засегната възрастова група и при двата пола 
35-40 годишни [9]. В проучване в Североизточна 
България е установена серопозитивност HSV-1 
около 70 % и към HSV-2 – 56 % [6]. Благоприят-
стващи фактори за разпространение са ранна 
полова активност, голям брой сексуални партньо-
ри, свободното сексуално поведение, употреба 
на наркотици, социално-икономически фактори, 
както и други полово-преносими инфекции [1, 4]. 
По-засегнат е женският пол. Някои проучвания 
показват завишена честота сред определени ет-
нически групи и затворени общества [2, 3].

Честотата на HSV инфекцията сред бремен-
ните варира в различните страни между 2 и 8,4 % 
[5, 7]. В САЩ приблизително 22% от бременните 
жени са заразени с HSV-2, а 2% от жените получа-
ват генитален херпес по време на бременност [8]. 
Този тип инфекции са особено опасни за плода 

и новороденото. Вирусите причиняват очни, кож-
ни увреждания, дисеминирано разпространение, 
вродени малформации. Тежестта и последствия-
та от първична инфекция по време на бременност 
зависят от срока на бременността. Когато забо-
ляването настъпи в ранните срокове, то е свър-
зана предимно със спонтанни аборти, вродени 
малформации, неонатални инфекции. Инфекция 
настъпила във втората половина на бременност-
та се свързва със вътрематочно забавяне на рас-
тежа, преждевременно раждане, интраутеринна 
инфекция. Рискът от неонатална инфекция вари-
ра от 30 % до 50 % за HSV инфекции, които започ-
ват в края на бременността (последния тримес-
тър), докато ранната инфекция на бременността 
носи риск от около 1%. 

Сред бременните жени в САЩ е установено 
серологично разпространение за HSV-1 от 53.9 % 
до 59.3 % и серологичното разпространение на 
HSV-2 от 15.7 % до 21.1 %. Установена е серо-
негативност към HSV около 30.6 %. Бременните 
жени с по-малко сексуални партньори са в по-го-
лям процент серонегативни както за HSV-1, така 
и за HSV-2, поради което са по-уязвими при пър-
вично придобиване на HSV по време на бремен-
ност, което води до повишен риск от предаване на 
HSV на техните новородени. 

Най-ниско ниво на серологично разпрос-
транение на HSV-1 е наблюдавано при юноши на 
възраст 14-19 години. Посочват се също така като 
дискредитивни фактори за разпространението по 
възраст, пол, тютюнопушене, посещение на дет-
ска градина в ранна възраст. 

Целта на настоящото проучване е да се из-
следва разпространението на анти-HSV-1 и HSV-
2 IgG антитела при бременни жени.

Материали и методи: Проведено е прос-
пективно серо-епидемиологично проучване сред 
242 жени, хоспитализирани в Клиника по аку-
шерство и гинекология, УМБАЛ „Д-р Г. Стран-
ски”-Плевен за периода януари-декември 2018 г. 
Демографски данни са събрани чрез интервю и 
анкетно проучване. Серумни проби бяха събра-
ни и тествани за анти-HSV-1 и 2 IgG антитела 
чрез ензимно-свързан имуносорбентен анализ 
(ELISA). Резултатите са интерпретирани съгласно 
инструкциите на производителя на кита - NovaLisa 
® Herpes simplex Virus (HSV1) IgG ELISA на фир-
ма NovaTec Immunodiagnostica GmbH. Като пози-
тивни за HSV-1 HSV-2 IgG са отчетени проби над 
11 NTU, като негативни – под 9 NTU и в сива зона 
– между 9 и 11  NTU. Изследването е извършено 
в имунологична лаборатория, сектор “Биология”, 
МУ-Плевен по Проект №1/2018г., финансиран от 
МУ-Плевен и одобрен от Комисия по етика на на-
учно-изследователската дейност. 

Резултати: В проучването са участвали 242 
жени на възраст между 14 и 45 години, средно 27, 
sd±6.42998. Живеещи в градове са 141 (58.26 
%), а в села – 101 (41.74 %). В проучената група 
преобладават жени със средно образование – 99 
(40.91 %). Висок е процента на безработните – 95 
(39.26 %). Причините за хоспитализация са как-
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то следва: раждане без усложнения – 63 (26.03 
%), преждевременно раждане – 69 (28.51 %), на-
преднала бременност – 29 (11.98 %), заплашващ 
аборт – 39 (16.12 %), аборт – 13 (5.37 %) и други 
– 29 (11.98 %).

Резултатите от серологичните изследвания 
за изследваната група бременни жени са пред-
ставени на фигура 1.
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Фигура 1: Резултати от серологично 
изследване за анти- HSV-1 и HSV-2 IgG ан-
титела при бременни

 Резултатите от проучването показват: серо-
позитивни към HSV-1 са 206 (85.12 %), серонега-
тивни са 33 (13.64 %) и в сива зона - три от про-
бите, 1.24 % съответно; серопозитивни към HSV-2 
са 44 (18.18 %), серонегативни са 191 (78.93 %) 
и в сива зона са 7 (1.24 %). Някои от изследва-
ните проби показаха двойнопозитивни, а други 
двойнонегативни резултати: HSV1/2 позитивни 
– 38 (15.70 %) и HSV1/2 негативни – 24 (9.91%). 
Не се установи статистически достоверна разли-
ка между серопозитивността към двата вируса и 
причината за хоспитализация (One-Way ANOVA 
анализ, F-Ratio = 2.07; P-Value=0.0705 за HSV-1 и 
F-Ratio=1.69; P-Value=0.1382). 

Обсъждане: Сред бременните жени в на-
стоящото проучване е установено серологично 
разпространение за HSV-1 от над 85 % и за HSV-2 
– над 18 %. Тези резултати са сходни с проучва-
ния в други страни [5]. Потвърждава се станови-
щето, че HSV-1 е широко разпространен. Заразя-
ването става най-често в детска възраст с орални 
секрети. Възприемчивите жени в детеродна въз-
раст могат да придобият инфекцията чрез орален 
секс или друга сексуална практика, което води до 
генитален херпес по време на бременност.  HSV-2 
почти винаги се предава по полов път.  Инфек-
цията с HSV-2 обикновено причинява генитални 
лезии. Въпреки че или HSV-1, или HSV-2 могат да 
причинят генитален херпес, HSV-1 инфекцията се 
характеризира с по-малко рецидиви на лезии и 
по-малко вирусно отделяне от HSV-2 инфекцията. 
Този тип инфекции са особено опасни за плода 
и новороденото и могат да причиняват очни, кож-
ни увреждания, дисеминирано разпространение, 
вродени малформации. Тежестта и последствия-
та от първична инфекция по време на бременност 
зависят от срока на бременността. Когато заболя-
ването настъпи в ранните срокове, то е свързано 

с предимно спонтанни аборти, вродени малфор-
мации, неонатални инфекции. Инфекция настъ-
пила във втората половина на бременността се 
свързва със вътрематочно забавяне на растежа, 
преждевременно раждане, интраутеринна инфек-
ция [10].

Рискът от неонатална инфекция варира от 
30 % до 50 % за HSV инфекции, които започват в 
края на бременността, докато ранната инфекция 
по време на бременността носи риск от около 1 %. 
Когато първична HSV инфекция възниква по вре-
ме на късна бременност, няма достатъчно вре-
ме за изработване на антитела, необходими за 
потискане на вирусната репликация преди ражда-
нето. Около 85 % от перинаталното предаване се 
случва по време на интранаталния период, дока-
то предаването на HSV от майката към плода по 
време на бременност е по-рядко срещано.  

За да се намали риска от инфекция на пло-
да и новороденото в някои страни са разработени 
насоки за управление на HSV по време на бре-
менност [10]. Също така е важно повишаване на 
информираността за сексуалния път на предаване 
на вируса, възможните последствия и превенция. 

Заключение: Установена е възприемчи-
вост сред бременни към херпесни вируси тип 1 и 
2, което увеличава риска от първична инфекция 
по време на бременност. Необходими са по-ната-
тъшни проучвания за проследяване на променя-
щите се тенденции в разпространението на HSV-
1 и HSV-2. Дефинирането на рисковите фактори 
е важно условие за разработване на ефективни 
стратегии за предотвратяване на инфекцията. 
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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НІV. 
МОЛЕКУЛЯРНО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ 
ЗА АНАЛИЗ НА ЕПИДЕМИЯТА
Алексиев И., Р. Димитрова

Национална референтна потвърдителна лаборатория по НІV, Национален цен-
тър по заразни и паразитни болести

Резюме: Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е устано-
вен за първи път през 1981 г. в Ню Йорк, Лос Анджелис и Сан Франциско, САЩ сред мъже, 
които правят секс с мъже (МСМ). Вирусът - причинител на инфекцията за първи път 
е изолиран във Франция през 1983 г. HIV е възникнал в следствие на зоонозен преход от 
вирус при приматите SIV в началото на 20-ти век. Поради грешки по време на обратна-
та транскрипция в процеса на репликация, НІV е изключително изменчив и към момен-
та няма разработена ефективна ваксина. Той е отговорен за една от най-големите 
вирусни пандемии в човешката история и въпреки значителните усилия за профилак-
тика и лечение, вирусът продължава да се разпространява. За по-доброто планиране 
на необходимите мерки за общественото здравеопазване и за да бъдат те ефективни 
и успешни е необходимо да бъде проучена динамиката на регионалните епидемии.

Един от съвременните инструменти за анализиране на молекулярната епидеми-
ология за проследяване разпространението на HIV е филогенетичният анализ, който 
се е доказал в много проучвания като незаменим инструмент за реконструкция на ви-
русната еволюция и може да послужи за по-добро планиране на мерките на здравната 
система. Инструментите на молекулярната епидемиология могат да се използват 
за оценка на въздействието от взетите мерки за потушаване на епидемични взриво-
ве и ограничаване на разпространението на инфекциите. В някои случаи данните от 
секвенирането на вирусните геноми са по-лесно достъпни от информацията получена 
от епидемиологичното наблюдение и този вид анализи могат да са много полезни за 
общественото здраве. Понастоящем молекулярната епидемиология се очертава като 
съвременен и обещаващ подход за анализ на НІV и други вирусни заболявания.

Ключови думи: НІV, субтипове, молекулярна епидемиология

Адрес за кореспонденция: ivoalexiev@yahoo.com

THE EMERGENCE AND SPREAD OF HIV. MOLECULAR-EPIDEMIOLOGICAL METHODS FOR 
ANALYSIS OF THE EPIDEMIC.

Alexiev I., R. Dimitrova

National Reference Confi rmatory Laboratory of HIV, National Center of Infectious and Parasitic Diseases

Summary: The acquired immune defi ciency syndrome (AIDS) was fi rst reported in 1981 in New York, 
Los Angeles and San Francisco, USA, among men who have sex with men (MSM). The viral origin of the infec-
tion was fi rst established in France in 1983. HIV has occurred as a result of a zoonotic transition from SIV, a 
virus in primates at the beginning of the 20th century. Due to errors during reverse transcription in the replica-
tion process, HIV is extremely variable and no effective vaccine is currently developed. HIV is responsible for 
one of the largest viral pandemics in human history and despite the signifi cant efforts to prevent and cure, the 
virus continues to spread. In order to better plan public health measures and to make them effective and suc-
cessful, it is necessary to study the dynamics of regional epidemics.

One of the modern tools for analyzing molecular epidemiology to track the spread of HIV is the phylo-
genetic analysis that has proven in many studies as an indispensable tool for reconstruction of viral evolution 
and can serve to better plan health system measures. Molecular epidemiology tools could be used to assess 
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Въведение: Вирусите са изменчиви ми-
кроорганизми, като това тяхно свойство се дължи 
на краткия им жизнен цикъл и липсата на кори-
гиращи механизми в процеса на репликацията. 
Геномната вариабилност позволява на вирусите 
да се адаптират и оцеляват при различни условия 
в гостоприемника. Според Световната здравна 
организация (СЗО) [69], през последните 30 годи-
ни са се появили или възобновили най-малко 20 
вирусни заболявания в глобален мащаб. Затова 
по-доброто разбиране на възникващите вирусни 
епидемии е важен приоритет за общественото 
здраве. Предвид високата генетична дивергенция 
и сравнително малките геноми, вирусите могат 
по-лесно да се изследват с помощта на молеку-
лярни методи [46, 47, 48]. НІV се различава от 
много други вируси по това, че има изключително 
висока генетична вариабилност, неговото разноо-
бразие е резултат от бързия цикъл на репликация 
с генериране на около 1010-1012 вириона всеки 
ден, в съчетание с висока скорост на мутации от 
приблизително 0.2 грешки на геном по време на 
всеки репликационен цикъл и не на последно мяс-
то, заради рекомбиногенната склонност на обра-
тната транскриптаза [45]. Тази бърза изменчивост 
на малките геномни региони на вирусите позво-
лява те да имат характеристика на своеобразни 
генетични пръстови отпечатъци, които могат да се 
използват за провеждането на молекулярно-епи-
демиологични проучвания [18, 48]. 

СПИН е установен за първи път в Ню Йорк, 
Лос Анджелис и Сан Франциско, САЩ. Описани са 
случаи на пневмония причинена от Pneumocystis 
carinii (jiroveci) и сарком на Капоши, свързани с не-
уточнено имунодефицитно състояние при МСМ. 
Първото съобщение в медицинската литература 
за този имунодефицитен синдром е публикувано 
през 1981 г. [14, 15]. При всички изследвани па-
циенти със СПИН е наблюдавана силно изразена 
имунна недостатъчност с наличието на различни 
клинични симптоми. През септември 1982 г. CDC 
публикува дефиниция на този синдром, която 
се използва и понастоящем - Acquired Immune 
Defi ciency Syndrome (AIDS) [13].

Понастоящем пандемията от HIV остава ос-
новен глобален проблем за общественото здра-
ве, като данните показват, че през 2017 г. 36,9 ми-
лиона души са носители на инфекцията и живеят 
с НІV. Въпреки разширяването на програмите за 
антиретровирусна терапия, през 2017 г. 940 000 
души са починали от заболявания, причинени от 
СПИН, а 1,8 милиона души са се заразили с НІV 

[57]. Една от ключовите характеристики на панде-
мията е нейното изключително генетично разноо-
бразие в глобален мащаб [27].

За първи път вирусът - причинител на ин-
фекцията е изолиран във Франция през 1983 г. от 
Françoise Barré-Sinoussi в лаборатория ръководе-
на от Luc Montaignier и е наречен lymphadenopathy-
associated virus (LAV) [11]. Недвусмислено доказа-
телство, че това е вирусът причиняващ СПИН се 
появява през 1984 г., когато е публикувано съоб-
щението от Robert Gallo и съавтори, които означи-
ли своя вирусен изолат като Human T-cell Leukemia 
Virus-III (HTLV-III) [21]. През 1986 г. международния 
комитет по таксономия на вирусите [68] избира оп-
ределението Human Immunodefi ciency Virus (HIV) 
– човешки имунодефицитен вирус, а след като в 
края на 1986 г. групата на Montaignier открива род-
ствения вирус НІV-2 в Западна Африка, първият 
вирус е наречен НІV-1 [26].

НІV е възникнал следствие на случаен меж-
дувидов преход от Simian immunodefi ciency virus 
(SIV) разпространен при африкански примати към 
НІV при хора [64, 23]. Видово-специфичните ща-
мове на SIV вируси са разделени в няколко раз-
лични линии и са идентифицирани в повече от 
30 вида африкански примати [12]. С помощта на 
изследвания за адаптивната еволюция на гените 
на гостоприемника върху селекцията при древни 
вируси е установено, че предшествениците на 
съвременните SIV вируси са съществували сред 
примати още преди повече от 10 милиона години 
и както при НІV, генетичната рекомбинация играе 
важна роля за генетичната диверсификация и на 
SIV [17].

НІV-1 има 4 различни генетично отдалече-
ни групи: M, N, O и P. Групите М и N са близко-
родствени и са резултат от независими трансми-
сионни събития от заразени шимпанзета със SIV 
на подвид Pantroglodytes troglodytes (SIVcpz) към 
хора в Западна Централна Африка [22]. Устано-
вено е, че групите М и N са възникнали от шим-
панзета от две отделни географски популации в 
Камерун [29]. Група Р, от която са открити само 
няколко инфектирани лица е много тясно свърза-
на със SIV при горилите (SIVgor) и със сигурност е 
резултат от зоонозен преход от горила към човек 
[40]. Група О (Outlier) произхожда от междувидово 
предаване от западноафриканските низинни го-
рили [39, 55].

Исторически погледнато, тесните контакти 
между примати и хора в Африка не са новост, а 
са съществували в продължение на хиляди годи-

the impact of measures taken to suppress epidemic outbreaks and limit the spread of infections. In some 
cases, viral genome sequencing data is more readily available than information obtained from epidemiological 
surveillance, and this type of analysis can be very useful for public health. Currently, molecular epidemiology 
is emerging as a modern and promising approach to the analysis of HIV and other viral diseases.

Key words: HIV, subtypes, molecular epidemiology
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ни. Приматите са били използвани от хората като 
домашни любимци, така и като обект на лов и 
тези контакти са дали възможност вирусите раз-
пространени сред приматите да бъдат предавани 
и на хора [29, 30]. Скорошни проучвания, върху 
осъществяването и придобиването на съвремен-
ни зоонозни SIV инфекции при хора, показват, че 
хората, които ловуват и разфасоват диви прима-
ти, са изложени на постоянна експозиция и потен-
циална инфекция със SIV или други ретровируси 
разпространени при приматите. Тези констатации 
повдигат тревожни въпроси за световното об-
ществено здраве, тъй като приматите биха мог-
ли да представляват потенциален резервоар за 
появата на нови ретровирусни заболявания при 
човека [28, 62]. 

Въпреки общия вирусен източник, в свето-
вен мащаб групите на HIV-1 се разпространяват 
посредством различни модели [48]. Вирусите от 
групите N, O и P са ограничени основно до региона 
на Камерун и съседните му страни, [40]. За разли-
ка от тях, вирусите от група М се разпространяват 
по пандемичен начин и са отговорни за по-голяма-
та част от HIV-1 инфекциите в световен мащаб.

След зоонозната трансмисия от шимпан-
зета на хората в Югоизточен и Южно-централен 
Камерун, най-вероятно около 1920 (1909–1930) 
вирусите от група М са били въведени в Кинша-
са, столицата на Демократична република Конго. 
След локализираната трансмисия в Киншаса, ве-
роятно за около 20 години вирусите са достигна-
ли съседните градове, като Бразавил, Лубумба-
ши и Мбуджи-Майи [19]. Променящата се градска 

среда, проституцията, бързият градски растеж и 
човешката мобилност, чрез новопостроени желе-
зопътни връзки са изиграли фундаментална роля 
в ранното разпространение на НІV-1 и могат да 
обяснят епидемиологичната връзка между тези 
градове. По време на тази ранна фаза на раз-
пространение, вирусната популация на група M 
се е увеличила експоненциално. Филогенетич-
ните анализи показват, че темпът на растеж на 
вирусната популация се е ускорила след 1960 г., 
което би могло да бъде обяснено с въвеждането 
на НІV-1 в група с висок риск от трансмисия, както 
и чрез експозиция на заразени игли и спринцовки 
[19]. Такива обстоятелства могат да позволят на 
вируса да се разпространи в силно взаимосвърза-
но верижно предаване и обяснява драматичното 
разпалване на епидемията от НІV-1 в Африка.

Разпространението на НІV-1 група М в Кин-
шаса и близките градове наоколо е позволило да 
бъде генерирано поразително генетично разноо-
бразие за сравнително кратко време. Това разно-
образие е следствие от няколко фактора, които 
включват големия брой на заразени хора, висо-
ката скорост на мутации и рекомбинации генери-
рани от вирусния ензим обратна транскриптаза 
на НІV-1 и всичко това в комбинация с високите 
скорости на вирусна репликация (вирусен товар) 
[48, 59, 63]. Тези движещи фактори подпомагат 
генетичната дивергенция на НІV-1 група М в раз-
лични вирусни субтипове и рекомбинантни фор-
ми и понастоящем епидемията от НІV-1 група М е 
съставена от девет субтипа (А, В, С, D, F, G, H, J 
и К), Фигура 1-A.

Фигура 1 А и В. 
А. Филогенетично дърво на НІV и SIV [32]. 
В. Генетична карта на три различни рекомбинантни форми на НІV-1, CRF_01_AE, 

CRF_06_cpx и CRF_06_cpx [67].
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В рамките на някои субтипове A и F, висо-
ката генетична вариабилност е довела и до до-
пълнителна дивергенция, класифицирана като 
суб-субтипове и понастоящем, субтип А е разде-
лен на А1, А2, А3, А4, А5 и А6, а субтип F на F1 
и F2 [34]. В допълнение на това, са регистрира-
ни голямо разнообразие от над 98 циркулиращи 
рекомбинантни форми (circulating recombinant 
forms - CRF) и мозаечни форми между различни-
те субтипове, а също така многобройни уникални 
рекомбинантни форми (unique recombinant forms 
- URF) се добавят към дългия списък от нараства-
щото генетично разнообразие на HIV-1 [27, 60, 
67], (Фигура 1-B). Неравномерното разпростране-
ние на различните генотипове на HIV-1 в световен 
мащаб е резултат от глобалната трансмисия на 
НІV-1 и нееднаквото разпространение на някои 
вирусни щамове, възникването на локални епиде-
мични взривове, както и ограниченото географско 
разпространение на някои локални ендемични 
щамове [27].

Субтип С е най-широко разпространената 
генетична форма на НІV-1 в света с около 46% 
и преобладава в Южна и Източна Африка, Юго-
източна Азия и по целия свят. На второ място по 
разпространение са субтиповете В и А съответно 
с 12% и 10% [27]. Субтип В преобладава в Север-
на и Южна Америка, Западна Европа и Австралия 
[37, 41]. Субтип А доминира в Русия и страните от 
бившия Съветски съюз и е сравнително разпрос-
транен и в Африка. CRFs и URFs са широко пред-
ставени в региони, в които ко-циркулират различ-

ни субтипове [2, 31]. В Източна Европа, Русия, 
Украйна, Беларус и Молдова епидемията от НІV-1 
е доминирана от субтип А, следван от субтип В 
и CRF03_AB [35, 50, 58]. В Балтийските страни, 
субтип В преобладава в Литва, субтип А1 се сре-
ща по-често в Латвия, а в Естония преобладава 
рядката генетична форма CRF06_cpx [8, 10, 42].

Епидемията от НІV-1 в региона на Балка-
ните е формирана от различни исторически и 
социално-икономически фактори. Проведените 
молекулярно-епидемиологични проучвания на 
HIV-1 в този регион показват наличието на голямо 
разнообразие от въведени и разпространени спе-
цифични субтипове, които преобладават във вся-
ка отделна страна. Подобно на Западна Европа, 
субтип В е основният субтип на Балканите, но в 
по-малка степен в Хърватия, Гърция, Черна гора, 
Словения, Сърбия и Турция. За разлика от тях, 
основният НІV-1 субтип в Албания е А1, в Румъ-
ния е субтип F1, а в Кипър са установени различ-
ни субтипове и CRFs [9, 16, 43, 54, 65]. Освен това 
се наблюдава динамика в разпространението на 
различни НІV-1 субтипове. Това е съобщено след 
проведено молукулярно-епидемиологично проуч-
ване в Гърция, при което е установено наличието 
на бързо развиващи се огнища след въвеждането 
на НІV-1 субтип A1 в рамките на специфична ри-
скова група. Така тези и други молекулярно-епи-
демиологични проучвания демонстрират, че ге-
нетичното разнообразие на НІV-1 в региона на 
Балканите е по-голямо в сравнение с това наблю-
давано в Западна Европа, Фигура 2-А.

Фи гура 2 А и В. 
А. Разпространение на НІV-1 субтипове на Балканите [54]. 
В. Разпространение на НІV-1 субтипове в България [5].

Резултатите от редица наши проучвания 
показват голямо генетично разнообразие на НІV-1 
и в България. Това включва и повечето основни 
субтипове, но също така CRFs и URFs, като раз-
пространението на тези генетични форми се про-
меня спрямо съответната популация в различни 
райони на страната и във времето на развитие-
то на епидемията. Нашите данни показват също 
така и изключително динамичния характер на 
епидемията, както и неравномерното разпреде-

ление на различните НІV-1 генетични форми сред 
популациите с висок риск [5, 51, 54], Фигура 2-В. 
В допълнение на това е установено че локалната 
НІV-1 епидемия в страната e от значение и за гло-
балното вирусно разпространение по отношение 
на трансмисията на определени вирусни щамове 
към други европейски страни [7].

След 2005 г. епидемията от HIV в България 
се характеризира с увеличаване на диагностици-
раните МСМ и интравенозните наркомани (ИВН), 
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което контрастира с първите години на епидеми-
ята в страната, когато хетеросексуалните лица 
(ХЕТ) са били преобладаващата трансмисионна 
група [4, 5, 22, 54]. В наши предишни проучвания 
е установено голямо генетично разнообразие на 
НІV-1 в страната и въвеждане и разпространение 
на разнообразни субтипове в различни риско-
ви трансмисионни групи и ограничени региони 
на страната [3, 7, 51]. С помощта на съвремен-
ни молукулярно-епидемиологични изследвания е 
възможно да се реконструира и проследи пътя на 
различните HIV-1 щамове сред различните тран-
смисионни групи. И като допълнение е възможно 
да се установи, дали тези групи представляват 
резервоар за вирусни щамове и дали съществу-
ват мостове за възобновяване на епидемията с 
различна степен на риск [56]. Използвайки ме-
тодите за анализ на филогенетиката и филоди-
намиката може да се реконструира произхода и 
пространствено-времевата еволюционна история 
на въведените и разпространени НІV-1 щамове в 
България или друга страна [4, 5, 8, 36, 51, 54]. 

Като продължение на това, в наши пре-
дишни проучвания е установена и значителна 
хетерогенност по отношение на лицата с НІV-1, 
характеризираща се с увеличаването на броя на 
регистрираните МСМ и ИВН, като понастоящем 
тези две рискови групи общо представляват съ-
ществен дял от всички регистрирани случаи с 
НІV/СПИН в страната [4, 5, 35]. Предвид наблюда-
ваната динамика на HIV-1 епидемията в България 
по отношение повишаване на съотношението на 
инфектираните ИВН и МСМ и специфичното гео-
графско разположение на страната, като пресеч-
на точка на Западна и Източна Европа и Близкия 
Изток, установяването на клъстери и разпростра-
нените НІV-1 генотипове в различните уязвими 
групи от българското население е от съществено 
епидемиологично значение [4, 5, 7, 35].

Най-важните характеристики на епидемиите 
се определят от три главни функции: 1. честотата 
на броя на новите инфекции сред първоначално 
инфектираните индивиди за определен период от 
време; 2) разпространение на инфекциите, което 
представлява делът на заразените индивиди в да-
дена популация за определено време; 3) основ-
но репродуктивно число (R0), което представлява 
броя на вторичните инфекции, причинени от зара-
зено лице в напълно възприемчива за инфекцията 
популация [6, 30]. С помощта на различен вид епи-
демиологични проучвания (кохортни, контрол на 
случаите или кръстосани проучвания) се оценяват 
признаци, които са показателни за етиологията и 
естествената история на различните инфекциозни 
заболявания [49] Традиционните епидемиологич-
ни инструменти имат и някои присъщи ограниче-
ния. Въпреки простотата на изследваните показа-
тели има случаи, в които е трудно да бъдат извър-
шени изчисления за точна оценка на развитието 
на епидемията. Много често заразените лица с 
НІV се диагностицират със закъснение от месеци 
или години след придобиването на инфекцията. 
Поради тази причина датирането на инфектиране-

то не може да бъде изчислено точно и съответно 
идентифицирането на броя на случаите е почти 
невъзможно. В резултат на това, изчисленията за 
оценките на честотата и репродуктивните числа 
не могат да бъдат изчислени лесно. Освен това, 
различни отклонения в изчисленията или други 
допълнителни източници на грешки в епидеми-
ологичните изследвания, могат да доведат до за-
блуждаващи или погрешни заключения.

Молекулярната епидемиология, може да 
се използва за изучаването на генетични факто-
ри, с което да се подпомогне установяването на 
етиологията и спецификата в разпространението 
на патогените [44, 47]. Техниките на молекуляр-
ната биология могат да се използват за целите 
на епидемиологично наблюдение на инфекциоз-
ните заболявания, за проучвания на епидемични 
взривове и установяване начините на предаване 
и рисковите фактори. С тяхна помощ значително 
се подобряват възможностите за установяване на 
реалната динамика и хода на епидемията [20].

Молекулярните методи в комбинация с ма-
тематически модели или самостоятелно могат да 
предоставят информация за динамиката на тран-
смисията и за критични епидемиологични параме-
три, като честота на инфектиране в популацията, 
ефективен брой инфекции, време между инфек-
тирането и диагнозата и пространствено-време-
вите характеристики на епидемията.

През последните години в областта на мо-
лекулярната епидемиология бяха разработени 
и генерирани бази данни, които каталогизират 
вирусните геномни секвенции и заедно с прило-
жението на нови статистически методи се обо-
гати разбирането за динамиката на вирусните 
епидемии [47]. За молекулярно-епидемиологич-
ните проучвания на вирусните заболявания се 
използват техники от молекулярна биология като 
PCR и ДНК секвениране, с които се получава не-
обходимата биологична информация (геномни 
секвенции), която в последствие се анализира 
с биоинформационни методи за филогенетичен 
анализ. Филогенетичният анализ на вирусите е 
основният метод за реконструкция на вътревидо-
вата или междувидовата генеалогия, базирана на 
анализирането на ДНК секвенции или протеинови 
последователности [66]. Точността на молекуляр-
но-епидемиологичните анализи зависи от редица 
фактори, най-значимите от които са съотноше-
нието на включените в извадката индивиди спря-
мо общия брой инфектирани случаи, статистиче-
ската сила на данните (филогенетичен сигнал) и 
други параметри [1]. 

Изследването на принципите и процесите, 
които определят моделите на географското раз-
пространение на вирусните щамове (филогеогра-
фия) могат да осигурят модели на групиране на 
вирусни линии в зависимост от тяхното простран-
ствено локализиране. В този смисъл, филогеогра-
фията проследява разпространението на вируси-
те чрез вирусна филогенеза [33, 52, 61]. Филоди-
намиката е анализ, при който се комбинират фи-
логенетиката и моделирането на популационната 
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динамика и този подход може да се използва, за да 
се реконструира историята на динамиката на епи-
демиите [18, 25, 53]. Изборът на подходящ метод 
за анализ до голяма степен зависи от наличните 
данни, естеството на изследвания епидемиологи-
чен въпрос, както и от времето и географския кон-
текст, в който се използва съответния метод.

Молекулярно-биологичните проучвания на 
НІV-1 епидемията се използват за широк кръг зна-
чими за общественото здраве цели. Някои от най 
актуалните въпроси са свързани с характеризира-
нето на генетичната хетерогенност; филогенетич-
ната класификация на групи, субтипове, суб-суб-
типове и рекомбинантни форми; датирането на 
огнищата и епидемичните взривове и изучаване 
на динамиката на трансмисията; установяването 
на пространствено-времевите характеристики на 
циркулиращите вируси; изясняването на връзки-
те между генетичното разнообразие и проследя-
ване на еволюционната история; установяването 
на биологичните свойства и клиничните характе-
ристики на патогените; и не на последно място, 
оценка на въздействието на предприетите мерки 
от страна на общественото здраве [24, 38].

Филогенетичният анализ е съвременен ин-
струмент за изследване на вирусната трансмисия 
сред населението и може да предостави важна 
информация за развитието на HIV-1 епидемията 
в страната и по света. Този анализ използва моле-
кулярно-епидемиологична информация за HIV-1 
епидемията, основаваща се на голямата изменчи-
вост на вируса и генетичната близост на вирусните 
секвенции. Чрез установяване на основната струк-
тура на трансмисионните мрежи или клъстъри в 
рамките на дадената изследвана популация може 
да се реконструира развитието и разпростране-
нието на вирусите сред уязвимото население.

Филогенезата на HIV може да бъде пред-
ставена чрез реконструирането на филогенетич-
но дърво, при което крайните разклонения (изо-
лираните секвенции) представляват вирусните 
щамове (таксони), дължината на клоните са гене-
тичното разстояние между таксоните, а възлите 
(разклоненията) означават формирането на видо-
вете (или вирусни щамове). Реконструкцията на 
филогенезата на HIV и други вируси може да се 
осъществи чрез различни методически подходи и 
статистически анализи.

Обединяването на филогенетичения ана-
лиз, заедно с епидемиологични и демографски 
данни, позволява по-прецизно да бъдат дефи-
нирани пространствено-времевата и биологична 
динамики на епидемията в популацията и може 
да осигури информация за структурата на HIV-1 
епидемията в страната или глобално. Тези из-
следвания позволяват да бъде получена важна 
вирусологична и епидемиологична информация 
за условията, при които се развива епидемията. 
В това число, за произхода и историята на въве-
дените и разпространени субтипове и вирусни 
линии на HIV-1. С помощта на прецизни методи 
на филогенетичен анализ с висока резолюция е 
възможно да се проследи трансмисията сред раз-

личните групи от населението и взаимовръзките 
на демографските и социалните детерминанти 
на вирусните клъстърни мрежи и мостовете, през 
които вирусите преминават от една група в друга. 
Може да се установят тенденциите в регионал-
ните и локалните епидемии, които са от голямо 
значение за общественото здраве, при избора на 
специфични мерки за контрол върху разпростра-
нението на HIV-1.

Нашите изследвания в тази област показват 
наличието на голямо HIV-1 генетично разнообра-
зие в България, включващо основните субтипове, 
циркулиращи и уникални рекомбинантни форми, 
чиито състав се променя в различните популации 
и по време на различните етапи на епидемията. 
Филогенетичните връзки в съчетание с епидеми-
ологичните данни демонстрират бързо развива-
щите се локални епидемии и огнища в рамките 
на трансмисионните групи или предаването им в 
различни географски региони. Проведените из-
следвания с помощта на най-съвременни методи 
за филогенетичен анализ показват, че НІV-1 епи-
демията в България се характеризира с неравно-
мерно и динамично разпределение на различни 
HIV-1 генотипове сред популациите с висок риск. 
Резултатите от редица изследвания проведени в 
тази насока, подчертават необходимостта от по-
стоянни и задълбочени молекулярно-епидеми-
ологични наблюдения, за да се идентифицира 
произхода и историята на трансмисионните връз-
ки и клъстери и за да бъдат изработвани подходя-
щи стратегии за превенция и контрол на HIV.

Молекулярнo-епидемиологичните проучва-
ния, които използват техниките за секвениране 
на вирусния геном на НІV-1 и последващ фило-
генетичен анализ са от съществено значение за 
по-доброто разбиране на прогреса и развитието 
на HIV-1 епидемията в страната и по света.

В допълнение на това, този вид изследвания 
са в съответствие с проследяване на специфич-
ното развитие на НІV-1 епидемията в страните от 
региона на Балканите и Централна Европа и са 
свързани с целите на Европейската асоциация за 
трансмисионна антивирусна резистентност (ESAR) 
за молекулярно-епидемиологично наблюдение на 
разпространението на различни вирусни щамове и 
предаване на HIV-1 резистентни мутации в Европа.

Заключение: Нашите наблюдения върху ге-
нетичния състав и разнообразието на въведените 
НІV-1 щамове в различни групи от населението на 
България показват, че е от съществено значение 
да бъдат провеждани проучвания за анализ на ге-
нетичното разнообразие, произхода и простран-
ствено-времевата еволюционна история на тези 
вируси, както и да се наблюдават филогенетични-
те клъстъри, които може да са отражение на бър-
зо развиващи се локални епидемични взривове.
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АНАЛИЗ НА НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ, 
ЕТИОЛОГИЯ И СЕЛЕКТИРАНА АНТИБИОТИЧНА 
РЕЗИСТЕНТНОСТ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИ-
ЦА ЗА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Борисова М.1, Й. Йосифов2, Е. Попова1

1 Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, 
2 Комисия за финансов надзор

Резюме: Нозокомиалните инфекции (НИ) възникват по време на болничния пре-
стой и са свързани със здравните грижи и медицинското обслужване. Според оценка на 
СЗО приблизително 15% от всички хоспитализирани пациенти страдат от нозокоми-
ални инфекции. Извършено е проучване в трансплантационно и хематологично-онколо-
гични отделения за проявени и регистрирани вътреболнични инфекции на 5 833 преми-
нали пациенти, на възраст от 18 до 80 години за период от една година. Регистрирани 
са 79 нозокомиални инфекции. Инфекциите на горни дихателни пътища и пневмонии са 
43 (54,43%), следвани от сепсис и транзиторни бактериемии – 20 (25,32%), уроинфек-
ции 8 (10,13%) и катетър-свързани инфекции 4 (5,06%). Общата заболяемост от НИ е 
1,35%, като за 1-во хематологично отделение е 3620/25( 0.7%), за 2-ро хематологично 
отделение е 2094/37 (1,8%) и за отделението по трансплантации е 119/17 (14,28%). 
Изолирани са 84 щама причинители на НИ, като разпределението по микробни видове 
е: 27 случая с ентерококова инфекция (32,14%), с K. pneumoniae – 14 (16.67%), стафило-
кокова инфекция - 10 (11,90%), E. coli - 6 (7,14%), Pseudomonas - 4 (4,76%), а от дрожде-
подобните микроорганизми най-често е изолирана C. Glabrata – 5 (5,95%).

Анализирането на етиологичната структура и придобитата резистентност 
към антимикробни средства дава насоки в антибиотичната политика при използване-
то на определени антибиотици или антибиотични комбинации в клиничната практика 
на съответната болница.

Ключови думи: нозокомиална инфекция, Klebsiella pneumonia карбапенемаза (KPC), 
множествена антибиотична резистентност (MDR)

Адрес за кореспонденция: mayaborissova7@gmail.com

ANALYSIS OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN SPECIALIZED HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT OF 
HEMATOLOGICAL DISEASES. ETIOLOGY AND SELECTED ANTIBIOTIC RESISTANCE

Borisova М.1 , Y. Yosifov2 , Е. Popova1

1Specialized Hospital for Treatment of Haematological Diseases, 2 Financial Supervision Commission

Summary: The nosocomial infections originate during the hospital stay and are associated with medical 
care. The infections lead to a prolonged stay, increase of the severity of the condition and signifi cant economic 
burden. According to WHO’s estimations, around 50% of all hospitalized patients acquire nosocomial infec-
tions. This study focuses on an examination of haemato-oncology and transplantation units and the registered 
nosocomial infections of 5 833 discharged patients. The patients are from 18 to 80 years of age and the data 
depicts a period of one calendar year. The study shows that 79 nosocomial infections were being registered, 
where 43 cases (54.43%) represent upper respiratory tract infections, 20 cases (25.32%) are sepsis and 
transitional bacteraemia and last, but not least are the catheter-related infections – 4 cases (5.06%). The total 
morbidity of nosocomial infections is 1.35%, whereas for the 1 st hematologic unit this relates to 25 cases out 
of 3 620 discharged patients (0.7%), for the 2 nd haematological unit – 37 cases of 2094 discharged patients 
(1.8%) and for the transplantation unit – 17 cases of 119 discharged patients (14.28%). During the study, 84 
bacterial strains that caused nosocomial infections were isolated. The distribution is as follows: 27 strains of 
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 Въведение: Нозокомиалните инфекции са 
значителна причина за заболяване и смърт в бол-
ничните заведения. НИ удължават престоя в бол-
ницата, водят до увеличаване на разходите за до-
пълнително лечение, висока смъртност и заболя-
емост [3]. Най-често те се наблюдават във високо-
рисковите отделения и клиники. 53,6% от общите 
НИ в интензивното отделение завършват летално 
[9]. Нивата на нозокомиалните инфекции показват 
качеството на грижите в болниците. Те се считат 
за  едни от най-важните критерии. След прилагане 
на основните методи за защита се съобщава, че 
НИ могат да бъдат намалени с 30% [5].

Настоящото проучване има за цел да ана-
лизира вида на НИ в СБАЛХЗ, техните бактериал-
ни причинители и видовете селекционирана анти-
биотична резистентност.

Mатериали и методи: Настоящото из-
следване е аналитично  проучване в хематоло-
гично-онкологични и трансплантационно отделе-
ние за проявени и регистрирани вътреболнични 
инфекции на 5833 преминали пациенти на въз-
раст от 18 до 80 г. за период от една година от 
31.12.2017 г. до 31.12.2018 г.

За култивиране на кръв и определяне ин-
фекцията на кръвния поток (BSI) се използва 5 
сс кръв от периферна вена. Същата се иноку-
лира във флакони с готови хранителни среди за 
аеробно и анаеробно култивиране. Инкубира-
нето се осъществява в автоматизирана система 
VERSATREK-Thermoscientifi c. Пробите от урина 
се събират по метода на средната струя и се кул-
тивират върху подходящи хранителни среди. Ма-
териали от ГДП (горни дихателни пътища), спон-
танно експекторирани храчки и други материали 
се посяват и култивират по начин указан в Меди-
цински стандарт “Микробиология“. Идентифика-
ция и антибиотикочувствителност на микробните 
видове се определя с помощта на автоматизира-
на система VITEK2-BIOMERIEUX.

Резултати: Регистрирани са 79 нозокомиал-
ни инфекции. Водещи са инфекции на ГДП и пнев-
монии 43 (54.43%), следващи по честота са сепсис 
и транзиторни бактериемии - 20 (25.32%), уроин-
фекции - 8 (10.13%) и катетър свързани инфекции 
- 4(5.06%). Обща заболяемост от вътреболнични 
инфекции е 1.35%. За 1-во хематологично отделе-
ние е 3620/25( 0.7%), за 2-ро 2094/37 (1.8%) и за 
отделение по трансплантации - 119/17 (14.28%). 

Изолирани са 84 щама причинители на НИ. Раз-
пределението по микробни видове е: 27 случая с 
ентерококова инфекция (32.14%), K.pneumoniae 
- 14(16.67%), стафилококи - 10(11.90%), E.coli - 
6(7.14%), Pseudomonas - 4(4.76%). От дрождепо-
добните микроорганизми най-често е изолирана 
C. glabrata - 5(5.95%). От останалите идентифи-
цирани фунги са диагностицирани по един щам 
Saprochaete capitata, Aspergillus spp., C. kruzei. и 
15 други микроорганизма (17.86%).

Селекционираната резистентност сред из-
олираните ентерококи към Gentamicin-120 (HLR-
Gentamicin) e при 20 от пациентите (74.07%). Рез-
истентност към гликопептиди-Vancomycin(VRE) e 
открита в един щам (3.70%). Резистентността сред 
откритите 10 стафилококови щама към oxacillin e 
при четирима пациенти (40%).

В групата KES (Klebsiella; Enterobacter; 
Serratia) - от 27щама 7 (25.92%) са продуценти 
на широкоспетърна бета-лактамаза (ESBL), а 
(4.76%) са показали множествена резистентност. 
KPS –карбапенемаза е установена в два щама 
на K. pneumoniae изолирани от хемокултури/ по-
твърдено в Националната Референтна Лаборато-
рия “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната 
Резистентност” (НЦЗПБ).

Дискусия: От проучването става ясно, че в 
хематологично-онкологичните отделения превали-
рат инфекции на ГДП и нозокомиални пневмонии, 
докато в трансплантационното - сепсиси и бакте-
риемии [7]. Като причинители на нозокомиалните 
инфекции с лек превес са Грам положителните 
бактерии - 39 щама (46.43%), Грам отрицателни 
микроорганизми са 37 щама (44.04%) и 8 щама 
(9.52%) фунги. Mythri at all. съобщават за честота 
на нозокомиални инфекции в интензивните отделе-
ния 17.7% [9],  Alkmena Kafazi at all за 18.8% [3] при 
неутропенични пациенти. По данни на Signorelli at 
all. вътреболничната заболяемост в една от дет-
ските болници е 5.1%.  Ahoyoet at  all. съобщават 
за 19.1% нозокомиални инфекции в болниците в 
Бенин [1]. Установените в нашето проучване стой-
ности за регистрирани нозокомиални инфекции 
(14.28%) в трансплантационното отделение се до-
ближават до тези  на другите автори.

Ниският процент на регистрирани вътре-
болнични инфекции в хематологично-онкологич-
ните отделения се дължи на включване на па-
циенти подлежащи на  контролни изследвания и 

Enterococcus (32.14%), 14 strains of K. Pneumoniae (16.67%), 10 strains of Staphylococcus (11.90%), 6 
strains of E. coli (7.14%), 4 strains of Pseudomonas (4.76%). Relating to the yeasts, the most usual pathogen 
was C. glabrata – 5 strains (5.95%).

The analysis of the etiological structure and the acquired resistance towards antimicrobial agents gives 
directions for the development of an effective antibiotic policy with respect to the use of selected antibiotics or 
antibiotic combinations in the day-to-day clinical practice of the relevant hospital.

Key words: nosocomial infection, Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), multidrug 
resistance (MDR)
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пациенти, при които се извършва поредната хи-
миотерапия. Краткото пролежаване в стационара 
на тези пациенти и отсъствието на симптоми на 
инфекции прави трудно проследяването на при-
добитите с медицинско обслужване такива.

Анализът на селекционираната резистент-
ност в болничното заведение дава основание да 
бъдат направени корекции в профилактичната и 
емпирична антибиотична терапия и налага след-
ните изводи и препоръки:

1. Получените резултати показават, че все 
още в етиологията на вътреболничните 
инфекции като причинители  или колони-
зиращи агенти водят Грам-положителни-
те микроорганизми.

2. Оксацилиновата резистентност достига-
ща до 40% за стафилококите и се свърз-
ва с по-дълъг престой на пациентите в 
стационара, дълги антибиотични курсо-
ве и цитостатична терапия. Не трябва да 
се изключва и носителство на S.aureus-
MRSA в носната лигавица, което изисква 
ранно диагностициране и последващо 
локално третиране с мупироцин.

3. Невисокият процент от (3.70%)  ен -
терококи, резистентни на Ванкомицин 
(VRE) като колонизиращи агенти или 
причинители на нозокомиални инфекции  
се наблюдава предимно при пациенти с 
тежко основно заболяване, удължена 
продължителност на болничното преби-
ваване и предишна експозиция на анти-
биотици. Признатите антибактериални 
средства, индуциращи или улесняващи 
придобиването на VRE са Ванкомицин, 
Цефалоспорини и Метронидазол и др. 
Препоръчително антибиотично лечение 
в тези случаи е с Линезолид, Тигециклин 
или Даптомицин. Продължителността 
на антибактериалната терапия трябва 
да бъде съобразена със степента и про-
дължителността на неутропенията при 
пациентите.

4. За третиране на инфекции причинени 
от Грам-отрицателни бактерии: E.coli, 
K.pneumoniae, S. marcescens, продуци-
ращи широкоспектърни бета-лактамази/
ESBL/[13], се препоръчват бета-лактам-
ни антибиотични комбинации с инхиби-
тори на бета- лактамазите Пиперацилин/
Тазобактам и други с или без Аминоглю-
козид, Меропенем/Имипенем при пока-
зана чувствителност към тях и по нови-
те Ceftolozane/Tazobactam; Ceftazidime/
Aviobactam [10]. Необходимо е да се ми-
нимизира по възможност използване на 
3-та  и 4-та генерация Цефалоспорини, 
както и Монобактами/Азтреонам/.

5. Изолираните множествено резистент-
ни (MDR)  P.aeruginosa щамове (4.76%) 
налагат използване на Cetolozane/
Tazobactam; Piperacillin/Tazobactam 
или Carbapenem или Ceftazidime или 

Cefepim, заедно с Aminoglycoside или 
Colistin/ Fosfomycin [10].

6. При установена KPC-карбапенемазна 
активност препоръчителните антиби-
отични комбинации са: Carbapenem+ 
Tigecyclin+Colistin или Gentamicin или 
Fosfomycin. Могат да се използват по-но-
ви комбинирани антибиотични средства 
с нe бета-лактамна връзка:Ceftazidim/
Aviocactam [10].

Заключение: Ранното разпознаване на но-
зокомиалните инфекции, адекватното им лечение 
и съкращаване на инвазивните процедури, заедно 
с правилните и реализирани насоки за контрол и 
профилактика на вътреболничните инфекции, мо-
гат значително да намалят заболяемостта от тях, 
да понижат смъртноста и финансовите разходи.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНАТА РАДИОПРО-
ТЕКТИВНА АКТИВНОСТ НА ТРИ ПРИРОДНИ ХИ-
МИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИН, 
ТРИМЕТИЛГЛИЦИН И Α-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА, 
С ОГЛЕД ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗВИТИЕ НА ТЕЖКИ 
РАДИАЦИОННИ ПОРАЖЕНИЯ
Рачева Г., М. Йончева, М. Аляков, В. Рангелов, П. Петрунов, К. Романова, М. 
Христозова, Д. Денкова, Д.Иванова 

НИЛ по Радиационна защита и Радиобиология, ВМА-София 

Резюме: Откриването и използването на подходящи радиопротектори в значи-
телна степен може да намали риска от развитие на тежки радиационни поражения след 
облъчване с високи дози йонизираща радиация. През последните години се установи, 
че клетъчни метаболити с доказана антиоксидантна активност могат да притежа-
ват потенциална радиопротективна активност и да се включат в схема за превенция 
при облъчване с висока доза йонизираща радиация. Настоящото проучване е насочено 
към изследване радиопротективната способност на три природни химични съедине-
ния - N-ацетил-L-цистеин (C5H9NO3S), триметилглицин (бетаин, (CH3)3N+CH2CO2-) 
и α-липоева киселина (C8H14O2S2), изразяваща се в предпазване на ДНК от вредното 
въздействие на йонизиращата радиация. 

Целта е да се установи дали се наблюдава радиопротективна способност на 
трите изследвани антиоксиданта, прилагани преди облъчване върху лимфоцити от 
периферна кръв на здрави донори. Бяха формирани 6 експериментални групи (5 групи 
с облъчване от 1 Gy погълната доза чрез източник Co60   и 1 контролнa групa без об-
лъчване) за период на култивиране 24 h, 48h, 72h. Резултатите показват намаляване 
увреждането в ДНК и наличен радиопротективен потенциал срещу развитие на радиа-
ционно-индуцирани увреждания в генома на клетката.

Ключови думи: N-ацетил-L-цистеин, триметилглицин, α-липоева киселина, радиопротектор
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EXAMINATION OF THE POTENTIAL RADIO PROTECTIVE ACTIVITY OF THREE NATURAL CHEMICAL 
COMPOUNDS N-ACETYL-L-CYSTEINE, TRIMETHYLGLYCINE AND Α-LIPOIC ACID, WITH A VIEW TO 

THE PREVENTION OF THE DEVELOPMENT OF SEVERE RADIATION DISORDERS

Racheva G., M. Yoncheva, M. Alyakov, V. Rangelov, P. Petrunov, K. Romanova, M. Hristozova, D. Denkova, 
D. Ivanova

NIL for Radiation Protection and Radiobiology, MBA MMA-Sofi a

Summary: The discovery and use of appropriate ionizing radiation protectors could signifi cantly reduce the 
risk of severe radiation-induced damages after irradiation with relatively high doses radiation.  During the last years 
of research was discovered that natural, cellular antioxidants could be used for prevention against ionizing radia-
tion, as non-toxic ionizing radiation protectors. The current study was focused to examine the ionizing radiation 
protection activity of three natural metabolites N-acetyl-L-cysteine, trimethylglycine (betaine, (CH3)3N+CH2CO2), 
α-lipoic acid and their ability to prevent the DNA of the hazard action of the ionizing radiation. 

The purpose was to research the radiation protection activity of the chosen antioxidants, applied to the 
peripheral blood lymphocytes cell cultures of healthy donors, before irradiation. For the aim of the study were 
differed 10 experimental groups (5 groups with 1 Gy irradiation and 5 experimental groups without irradiation). 
The culturing period was 24h, 48h and 72h.
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Въведение: Клетъчните нарушения, ин-
дуцирани от въздействието на йонизиращата 
радиация представляват индиректен ефект от 
действието на активните форми на кислорода 
(АФК). Получените оксидативни нарушения могат 
да засягат пряко клетъчния геном, като индуцират 
двойно-верижни разкъсвания в ДНК и формиране 
на нетипични хромозомни структури (хромозомни 
аберации). Изследвани са радиопротективните 
възможности на множество химични съединения, 
с цел да бъде открит ефективен радиопротектор 
с малко странични ефекти. Естествените метабо-
литни молекули с висока антиоксидантна актив-
ност предлагат добра усвояемост от клетката, 
нисък цитотоксичен ефект и потенциална ради-
опротективна способност. Потенциалната ради-
опротективна способност се определя от възмож-
ността им да свързват, обезвреждат и намаляват 
образуването на АФК в клетката. Естествени ме-
таболити с висока антиоксидантна активност са 
веществата N-ацетил-L-цистеин (C5H9NO3S), 
триметилглицин (бетаин, (CH3)3N+CH2CO2-) и 
α-липоева киселина (C8H14O2S2), които могат да 
покажат радиопротективна способност, приложе-
ни преди облъчване с надпрагова доза йонизира-
ща радиация по отделно или в комбинация [1, 2].

Целта на изследването е да се установи, 
дали се наблюдава радиопротективна способност 
на трите изследвани антиоксиданта, прилагани 
преди облъчване върху лимфоцити от периферна 
кръв на здрави донори. За целта на изследването 
бяха формирани 6 експериментални групи (5 гру-
пи с облъчване от 1 Gy погълната доза чрез из-
точник Co60   и 1 контролна група без облъчване). 

Материали и методи: За постигане целта 
на това изследване бяха използвани молекуляр-
но-биологични и биодозиметрични методи за ана-
лиз [3]: изолиране и култивиране на лимфоцити от 
венозна периферна кръв; екзогенно облъчване с 
1 Gy погълната доза в гама-облъчвателна уредба  
ГОУ – 10 – МЙЛ, заредена с източник Со-60 с ак-
тивност 286 TBq, собственост на НЦРРЗ (Нацио-
нален Център по Радиобиология и Радиационна 
защита); митохондриален тест за цитотоксичност 
на изследваните вещества, чрез отчитане на аб-
сорбция при дължина на вълната 550 nm и рефе-
рентно на 630 nm с Elisa Reader (МТТ-анализ); из-
олиране на ДНК; елeктрофоретично разделяне на 
изолираната геномна ДНК (DNA-ladder). Пробите 
са от периферна кръв на здрави донори (на въз-
раст от 18-60 години), събрани със съдействието 
на отделението по Трансфузионна хематология, 
„ВМА- МБАЛ София“. 

Пробите с изолирана ДНК бяха използвани 
за електрофоретично разделяне на ДНК-фраг-
ментите (DNA-ladders) по метода на Bestwick и 
сътр. [11].  За осъществяване на анализа беше 
определена концентрацията на ДНК във всяка 
проба (Abs 260-280 nm), чрез използване на спек-
трофотометър Nano Drop 2000. Концентрацията 
на ДНК трябва да е в диапазона 100-300 ng/μl. 
След определяне концентрацията на ДНК, про-
бите бяха готови да се нанесат на 1% агарозен 
гел за електрофоретично разделяне. В 5 μl от ДНК 
лоудинг буфер се разтваря изчисленото количе-
ство ДНК, за да се получат разтвори с еднаква 
ДНК-концентрация. На стартовете на предвари-
телно подготвен 1% агарозен гел, бяха нанесе-
ни еднакви количества ДНК. След протичане на 
електрофорезата за визуализиране на получе-
ните бандове беше използван разтвор на 1 μg/ml 
етидиев бромид. ДНК-ивиците бяха визуализира-
ни на UV-трансилюминатор (дължина на вълната 
302 nm) и фотографирани. 

Резултати и обсъждане: След проведен 
МТТ-тест за цитотоксичност бяха определени 
концентрациите на изследваните вещества, при 
които се наблюдава максимална усвояемост 
от клетката без наличие на цитотоксичен ефект 
(100% преживяемост на клетките). Определени-
те концентрации на трите вещества бяха: N-аце-
тил-L-цистеин -  200 μg/ ml, триметилглицин (бета-
ин) – 200 μg/ ml и α–липоева киселина –  100 μg/ 
ml. С определените концентрации на избраните 
вещества бяха проведени останалите експери-
менти от изследването. Геномна ДНК беше изо-
лирана по два метода - мануално и чрез кит за 
екстракция на ДНК (DNA- sorb-B, AmplySens ), за 
сравняване на получените резултати. 

Хроматинът е комплекс на ДНК с белтъци в 
приблизително равни тегловни части. Повече от 
половината белтъчна маса в хроматина се пада 
на консервативните хистонови белтъци. Нукле-
озомата е основна структурна единица на хро-
матина в еукариотните клетки с диаметър около 
10 nm. Тя се състои от ДНК-белтъчен октамерен 
комплекс. Октамерът се състои от хистоните Н2А, 
Н2В, Н3 и Н4, всеки представен с по 2 молекули. 
Хистонните белтъци компресират ядрото на нук-
леозомата, като осигуряват потенциални места 
за хистонни модификации, като фосфорилиране 
и ацетилиране. Тези процеси на модификации са 
много важни за правилното регулиране и проти-
чане на физиологичните процеси в ядрото (ре-
пликация и транскрипция на ДНК). H2AX е част 
от фамилията на H2A хистонни белтъци [4, 5]. 

The survey results showed signifi cant reduction of the radiation-induced DNA damages and the possibil-
ity the tested substances to have radiation protection potential against the radiation-induced DNA damages in 
the cellular genome. 

Key words: N-acetyl-L-cysteine, trimethylglycine, α-lipoic acid, radioprotector
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Секвенцията, която различава Н2АХ от останали-
те членове на фамилията, е С-терминално лока-
лизиран мотив, съдържащ аминокиселина Ser139 
[6, 9].  На това място в резултат на действие на йо-
низираща радиация настъпва γ-индуцурано фос-
форилиране, медиирано от неизвестни сигнални 
пътища [7, 8]. Фосфорилираният H2AX (γH2AX) 
формира нуклеарни огнища на местата с γ-ин-
дуцирани двойноверижни ДНК скъсвания и имат 
важна роля в репарацията на ДНК-увреждането, 
индуцирано от действието на йонизиращата ра-
диация [10]. Увеличената концентрация на γH2AX 
в клетката не означава задължително форми-
ране на двойно-верижни разкъсвания в ДНК, но 
корелира с γ-индуцирано ДНК увреждане и се 
използва от радиобиолозите като съществен био-
логичен дозиметричен маркер. Предишни научни 
изследвания показват, че образуването на откъс-
нати ДНК-фрагменти (DNA-ladders) в геномната 
ДНК корелира с фосфорилиране на H2AX моле-
кули. Формираните ДНК фрагменти се визуализи-
рат като ивици на агарозна гел-електрофореза. Те 
пряко колерират с количеството апоптозни клетки 
от  γ-индуцирано ДНК-увреждане и фосфорили-
ран γ-H2AX. Геномната ДНК от жизнеспособни 
клетки остава в началото след старта, защото е 
с голямо молекулно тегло. Резултатите от прове-
дения анализ са с качествен характер. Наличието 
на потенциална радиопротекция на изследваните 
вещества се определи от наличието и/или липса, 
както и от интензитета на оцветяване на образу-
ваните ДНК-ивици в агарозния гел, визуализира-
ни на UV-светлина (302 nm). 

Резултатите за първия период на култиви-
ране от 24 часа, показаха, че трите изследвани 
аминокиселини са с висок радиопротективен по-
тенциал, по отделно и трите заедно в комбина-
ция. Както е видимо  на Фигура 1, ДНК-пробите 
от експерименталната група с период на култиви-
ране 24 часа, без облъчване  не показват фор-
миране на цветни ивици, отговарящи на откъс-
нати ДНК-фрагменти. На стартовете с нанесени 
ДНК-проби от експерименталната група с облъч-
ване 1 Gy  има формиране на цветна ивица, която 
отговаря на налично увреждане.  При експери-
менталната група с облъчване 1 Gy и третиране 
с трите вещества в комбинация, беше наблюда-
вано наличие на плътна ивица, разположена на 
старта. Тя отговаря на цяла, не увредена геномна 
ДНК, изолирана от жизнеспособни клетки. Същи-
ят резултат беше наблюдаван за ДНК-пробата 
от експериментална група с облъчване 1 Gy и 
предварително третиране с N-ацетил-L-цистеин и 
α-липоева киселина. ДНК-пробите от експеримен-
талната група третирана с бетаин, показа нали-
чие на слабо оцветена ивица (ДНК-фрагменти) по 
дължина на гела, която пряко корелира с наличие 
на γ-индуцирано ДНК-увреждане. 

 

Фи гура 1: Електрофоретично разде-
ляне на геномна ДНК в агарозен 1% гел (DNA 
ladder) за период на култивиране 24 часа

При период на култивиране 48 часа и 72 
часа се наблюдават формиране на ивица по дъл-
жината на гела и намаляване в осветеността на 
ивицата в старта, което се обяснява с ДНК-увреж-
дания, натрупани след втори, трети и т.н. цикъл на 
делене на клетката, както и намаляване на броя 
жизнеспособни клетки. (Фигура 2 и Фигура 3). От-
ново се наблюдава по малка фрагментация на ге-
номната ДНК и по-силна осветеност на геномната 
ДНК, в сравнение с нетретираните и облъчени с 1 
Gy експериментални групи. Най-слаба протектив-
на способност от трите изследвани вещества по-
каза N,N,N—триметилглицин (бетаин) приложен 
самостоятелно. Трите вещества в комбинация по-
казват добра протективна способност при прила-
гане 2 часа преди облъчване с 1 Gy йонизираща 
радиация. 

Фигура 2: Електрофоретично разде-
ляне на геномна ДНК в агарозен 1% гел (DNA 
ladder) за период на култивиране 48 часа



30

VIII, 2020, 1(17)

 

Фигура 3: Електрофоретично разде-
ляне на геномна ДНК в агарозен 1% гел (DNA 
ladder) за период на култивиране 72 часа

Заключение: Получените резултати коре-
лират с очакванията използваните антиоксиданти 
да покажат потенциална радиопротективна спо-
собност. Резултатите от електрофоретичното раз-
деляне и визуализиране на получени ДНК-фраг-
менти (DNA-ladders) показаха, че радиопротек-
тивната способност на N-ацетил-L-цистеин е 
сравнително по-висока от тази на N,N,N-триметил 
глицин (бетаин) и приблизително еднаква с тази 
на α-липоевата киселина. По-добрата протекция 
на двете вещества в сравнение с  N,N,N-триме-
тил глицин (бетаин) корелира с тяхната доказана, 
мощна антиоксидантна активност. Качествени-
ят анализ показа висока радиопротективна спо-
собност на веществата прилагани, както по от-
делно, така и в комбинация. Добрата протекция 
на трите изследвани вещества срещу вредното 
въздействие на йонизиращата радиация, веро-
ятно се дължи на тяхната способност да намаля-
ват концентрацията на вътреклетъчните активни 
форми на кислорода (АФК). 
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ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР И ЗАБОЛЯ-
ВАНИЯТА НА ГЪРДАТА. КАКЪВ Е ОПИТЪТ 
ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ?
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Резюме: Въздействието на заболяванията на млечната жлеза в съвременното 
общество е важен здравен, епидемиологичен, социален и чисто човешки проблем, кой-
то продължава да нараства ежегодно. Тези заболявания се характеризират с висока 
честота и голямо разнообразие и могат да оказват съществено влияние върху качест-
вото на живот на жените. Всяка втора жена на възраст между 25 и 60 години има някак-
ва форма на доброкачествено заболяване и всяка трета в определен етап от живота 
си търси консултация със своя семеен лекар във връзка с проблеми с гърдите. Тъй като 
ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените в развитите 
страни, сред които и България, неговата превенция и поведение са крайъгълен камък в 
изграждането на една качествена система за здравеопазване. Това изисква от семей-
ните лекари да познават утвърдените методики за диагностика на заболяванията на 
гърдата ѝ, респективно, да дават точни указания за по-нататъшното процедиране на 
пациентката.

Ключови думи: млечна жлеза, семеен лекар, диагностика, превенция
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Въведение: Макар и да представлява само 
около 20 - 24% от всички заболявания на гърдата, 
ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честото 
злокачествено заболяване сред женския пол. В 
България заболяват средно около 4016 жени го-
дишно, от които 1200 са смъртни случаи. Често-
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Summary: The impact of breast diseases on modern society is an important health, epidemiological, 
social and purely human problem, which continues to grow annually. These diseases are characterized by 
high frequency and great variety. With such properties they can have a signifi cant impact on the quality of life 
of women. Every second woman between the ages of 25 and 60 has some form of benign disease and every 
third one at a certain stage of her life seeks consultation with her family doctor about breast problems. Since 
breast cancer is the most common malignant disease in women in developed countries, including Bulgaria, 
its management and prevention are the cornerstone in the structure of an effective health care system. Thus 
family doctors are required to know the validated methods for diagnosing breast diseases and, furthermore, to 
give precise instructions for further treatment of the patient.
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тата се увеличава с възрастта, като 80% от случа-
ите се диагностицират във възраст над 50 години 
и около една четвърт - при жени на възраст 75 и 
повече години [10].

Заболяемостта се увеличава средно с 1.8% 
ежегодно, като случаите с рак на гърдата при жени 
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между 30 и 35 години са се удвоили през 2018 го-
дина [5, 6]. Стандартизираната заболяемост от 
рак на млечната жлеза у нас е по-ниска от средна-
та за Европa. Въпреки това средната смъртност е 
по-висока в България [6]. Неблагоприятните ста-
тистически данни за страната ни (висок процент 
на късните диагнози, висока смъртност и ниска 
петгодишна преживяемост) показват важността 
на профилактичните изследвания и ранното диаг-
ностициране на рака на гърдата, т. нар. скрининг.

Доброкачествените образувания на гърдата 
са хетерогенна група заболявания с висока често-
та. Те оказват влияние върху качеството на живот 
на жените и при някои хистологични типове съ-
ществува риск за последващо развитие на РМЖ. 
Въпреки че етиологията им не е напълно известна, 
са познати редица фактори, които влияят върху 
развитието им – генетични, хормонални, диетични 
и други. Изучаването им подпомага предприема-
нето на превантивни стратегии с цел намаляване 
на риска от развитие на карцином [1, 2].

Една от основните дейности на личния лекар 
е в направлението “Утвърждаване на здраве” или т.
нар. „Health Promotion”. Следователно общопракти-
куващият лекар (ОПЛ) има ключова роля в насърча-
ването и контрола на пациентите за профилактика 
и скрининг [3]. Скрининговият преглед е акт на ком-
плексна оценка на състоянието на млечните жлези и 
на рисковите фактори, индивидуални за всяка жена. 
Ползата е свързана с диагностициране на пренеоп-
лазии и тумори в начален стадий, като вероятността 
за дефинитивно излекуване е най-голяма. При РМЖ 
за стандартни методи на скринингово изследване 
се приемат самоизследването, клиничния преглед 
и мамографията. При пациентки с плътни млечни 
жлези образната диагностика се допълва от ехогра-
фия. Въпреки че в България има достатъчен капа-
цитет за провеждане на скрининг за РМЖ по  отно-
шение на материални и човешки ресурси, такъв към 
днешна дата няма. 

ОПЛ трябва да обучи пациентите си за са-
моизследване на млечните жлези, като включва 
няколко основни похвата и се извършва един път 
месечно, веднага след края на поредната редовна 
менструация. Ако жената е в менопауза – в пър-
вите дни на календарния месец. Доказано е, че 
това е методът, който най-често спомага при уста-
новяването на рака в интервала между скрининго-
вите периоди – около 70% от жените с РМЖ сами 
откриват туморната формация, най-често случай-
но. Самоизследването се провежда в изправено 
положение, при къпане и завършва в легнало по 
гръб положение. Особенно внимание се обръща 
на наличието на уплътнения и подутини на двете 
гърди, както и кожни промени и изтичане на секрет 
от зърното и наличие на уголемени лимфни възли.

Клиничният преглед на млечните жлези има 
за цел да разграничи нормалните физиологични 
промени от патологичните абнормалности. Него-
вата ефикасност зависи от периода на месечния 
цикъл, от позицията на пациентката и от опитност-
та на изследващия. Необходимо е клиничен пре-
глед да се извършва на всеки 3 години между 20 

и 40 години и ежегодно след 40-годишна възраст. 
При жени от рискови групи (фамилно обременени, 
предшестващ РМЖ или биопсично доказана ати-
пична хиперплазия) се препоръчват по-чести, на 
всеки 4 месеца прегледи [1, 2, 3, 9, 10].

Прегледът изисква уточняване на менстру-
алния статус и приема на хормонални и други 
медикаменти, както и причината и продължител-
ността на приема им. Задължителен елемент е 
и фамилната анамнеза. Необходимо е да се на-
прави корелация между описанието на пациен-
та и клиничните белези, установени от личния 
лекар, както и резултатите от други изследвания. 
Най-честият симптом е бучка – около 65% от кон-
султациите, следван от болка, а в 20% от случаи-
те има съчетание на двата симптома. 

От образните методи най-често се прила-
гат мамографията (след 40-годишна възраст) и 
ехографията (преди 40-годишна възраст). Мамо-
графията е основен скринингов метод, доказал 
своята ефективност при ранното установяване на 
РМЖ. Скрининг мамографиите се прилагат с цел 
откриване на РМЖ при асимптоматични жени, а 
диагностичната мамография се прилага при паци-
енти със симптоматика. Препоръчва се мамограф-
ско изследване ежегодно след 40 години (САЩ) 
или всяка втора-трета година (Европейски съюз) и 
продължаване толкова дълго, колкото една жена е 
в добро здраве. То трябва да се провежда от 5 до 
12 дни след последната менструация [1, 4]. 

Ехографското изследване представлява 
достъпен и безвреден метод, чиято главна индика-
ция за прилагането му в мамологията, е разграни-
чаването на кисти от солидни тумори на млечната 
жлеза – точността достига до 96-100%. Ултразвуко-
вото изследване (УЗД) има важно място при т. нар. 
„плътна гърда”, най-вече във възрастта до 30 го-
дини, когато не се препоръчва мамография. Жени, 
които са високорискови, трябва да се изследват с 
магнитно-резонансна томография в допълнение 
към извършваните мамографии, като това се пре-
поръчва да се извърши за първи път на 30-годиш-
на възраст (2% от всички американки) [1, 4].

Биопсичните методи се използват за мор-
фологично потвърждаване на клиничната и мамо-
графска диагноза или за уточняване характера на 
патологичния процес. Най-често се използват: тън-
коиглена аспирационна биопсия (ТАБ), щанцова 
(дебелоиглена) биопсия (ДБ) и ексцизионна биопсия 
(ЕБ). Предимствата на ТАБ са простотата на взема-
не на материала и възможността за многократно 
изследване при необходимост, но е невъзможно 
разграничаването на инвазивен от „ин ситу” карци-
ном, поради което все по-рядко се използва. ДБ има 
основно значение за предоперативна диагностика, 
като основното изискване за адекватна оценка е да 
бъдат изследвани минимум 3-4 биопсични цилин-
дъра с достатъчен обем туморна тъкан, при което 
точността е висока (79-94%). Трудно приложим е ако 
туморната формация е дълбоко разположена в гър-
дата и при карциноми по-малки от 2 см. ЕБ в допъл-
нение позволява определяне на разпространението 
на тумора, но технологичното време за обработка е 



33

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

повече от 48 часа [1, 2, 4, 9].
След извършване на биопсията всяка една 

пациентка трябва да се проследява спрямо съот-
ветния релативен риск за лезията, с която е била 
диагностицирана. След поставена диагноза за 
високорискови лезии стандарт остава ежегодни-
ят мамографски скрининг, както и полугодишен 
медицински преглед. При установена фиброкис-
тична болест се препоръчва наблюдение, което 
включва ежемесечно самоизследване, клиничен 
преглед на всеки 6 месеца, ехо/мамография на 

18-24 месеца (ежегодно при високорискови) и ци-
тология от ТАБ (при необходимост).

Kъм момента в България няма действа-
щи препоръки за работата на семейните лекари  
при пациенти с оплаквания на млечната жлеза. 
Съгласно Британските препоръки за общопрак-
тикуващи лекари се цели съответните насоки да 
дефинират и обединят на едно място ключовите 
клинични и диагностични процедури на мултидис-
циплинарния диагностичен екип с цел насърчава-
не както качеството, така и ефективността.
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Заключение: Социално-икономическият 
ефект на заболяванията на гърдата представля-
ва един сериозен проблем за обществото от епи-
демиологичен, социален и чисто човешки аспект, 
който продължава да нараства всяка следваща 
година. Освен наблюдение и акуратно проследя-
ване в скринингови програми, личният лекар е в 
позиция да насърчава и повишава мотивацията 
на жените към участие в профилактични дейнос-
ти. Препоръчва се повишаване на физическата 
активност, ограничаване на тютюнопушенето и 
алкохола, контрол на телесното тегло, прием на 
богата на растителни фибри и витамини (A, C, E) 
диета [1, 8]. Осигурява се информация за оценка 
на индивидуалния риск от злокачествено забо-
ляване, симптоми и промени, които трябва да се 
следят, както и подходящ график за редовни про-
филактични прегледи. При високорискови жени 
се предлага фармакопревенция с антиестрогени 
и превантивна хирургия [1, 4]. Малко е известно 
за действителното включване на общопрактикува-
щия лекар по време на активната фаза на лечение 
на рак на гърдата. Въпреки че семейните лекари 
имат основна роля в ранното откриване на рак и в 
контрола на симптомите по време на палиативния 
стадий на рак, в Европа и Северна Америка вече 
има изрично признание, че ОПЛ и други лекари 
от първичната медицинска помощ трябва да бъ-
дат включени във всички етапи на лечението на 

рака. Добрата комуникация между специалистите 
е важна, за да се гарантира, че семейните лекари 
имат адекватни познания за лечението на рака на 
гърдата и се чувстват уверени в управлението на 
тези аспекти от грижите за пациентите си.  
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ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА 
НА РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА. 
ПРЕЧКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ПРОФИЛАКТИКАТА
 Павлова Г.

ФОЗ, МУ-София   

Резюме: Целта на работата е да проучи прилагането на иновативни практики 
в профилактиката за рак на гърдата и трудностите за постигане на ефективност. 
Според изследването българските лекари проявяват интерес към прилагането на ино-
вативните методи, но приложението им е ограничено поради нефинансиране на из-
следването от здравната каса. Профилактичните програми се провеждат изолирано, 
несистемно и неефективно. Липсата на електронно досие и връзка между лечебните 
заведения, отсъствието на скринингов регистър представляват съществен недоста-
тък за анализиране на резултатите от профилактичните програми. Фрагментирано-
то, спорадично извършване на профилактика за рак на гърдата възпрепятства изра-
ботването на мерки за ранна диагностика. 

Ключови думи: контактна термография, скрининг, рак на гърдата, онкопрофилактиката.
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Въведение: В последните 20 години регис-
трираме значителен ръст на злокачествените за-
болявания в България, за разлика от Америка и 
почти всички страни от Европейския съюз, където 
се наблюдава спад в заболяемостта [3, 9].    

Според доклад на Световната банка Бълга-
рия значително изостава по показателя за посеща-
емост на профилактични и скринингови програми 
с онкологична насоченост, сравнена с други евро-
пейски страни [6]. Липсата на първото звено (ефек-
тивната профилактика) в изграждането на единна 
онкологична мрежа, обрича на провал цялостната 
политика за злокачествените заболявания [1]. 

INNOVATIVE SYSTEM FOR THE PREVENTION OF MALIGNANT BREAST DISEASES. CHALLENGES 
OF PREVENTION EFFECTIVENESS

Pavlova G.

Faculty of Public Health, MU-Sofi a 

Summary: The purpose of this paper is to investigate the application of innovative practices in breast 
cancer prevention and the diffi culties to achieve effectiveness. According to the study, Bulgarian physicians 
are interested in applying innovative methods but their application is limited because the investigation is not 
funded by the Health Insurance Fund. The prevention programs are performed in an isolated, unsystematic 
and ineffi cient manner. The lack of an electronic fi le and connection between the medical institutions, the ab-
sence of a screening register are a signifi cant drawback for analyzing the results of the prevention programs. 
The fragmented and sporadic prevention of breast cancer prevents the development of early diagnosis mea-
sures.

Key words: contact thermography, screening, breast cancer, oncological prevention.
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Според Американското сдружение за рак 
най-често срещаният при жените карцином е този 
на млечната жлеза, който е на второ място като 
причина за смъртност. В световен мащаб заболяе-
мостта се увеличава средно с 1.8% годишно. СЗО 
съобщава, че три от четири жени диагностирани с 
рак на гърдата не са в рискова група. В България 
с това заболяване годишно се регистрират около 
3900 нови случая, като смъртността достига 1400 
жени. Тревожна е тенденцията за подмладяване 
на заболелите пациентки във възрастта между 30 
и 35 години. 

В последните две-три години по линия на 
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НЗОК се регламентира въвеждането на мамо-
графия на млечната жлеза за жените на възраст 
50 - 70 години. Имайки предвид подмладяването 
на това заболяване, обезпокоителен е фактът, че 
отсъства профилактика за жените преди посоче-
ната възраст. Непровеждането на организирана 
ефективна профилактична програма на нацио-
нално ниво до голяма степен е причина за къс-
ното диагностициране, високата заболяемост и 
смъртност. Ранното установяване ракът на млеч-
ната жлеза е предпоставка за по-големи шансове 
за неговото излекуване. 

Целта на работата е да се проучи прилага-
нето на иновативните практики в профилактиката 
за рак на гърдата и трудностите за постигане на ви-
сока ефективност.  Задачите за решаване на целта 
са свързани с изучаване принципа на контактната 
термография, опитът на българските лекари при-
лагащи метода, както и пречките пред успешното 
реализиране на профилактичните програми.

Материали и методи: Използвани са до-
кументален и социологически подход. Напра-
вен е преглед на информацията за принципа на 
действие на системата, ползваща изкуствен ин-
телект и резултатите от прилагането ѝ в “ДКЦ 5 
Варна - Св. Екатерина” ЕООД. В профилактиката 
са участвали 441 жени. Анкетирани са две групи 
лица - 148 жени, участвали в изследването, про-
ведено в  периода януари-май 2019 г. и 63-ма ме-
дицински специалисти. Въпросите са свързани с 
изследване на пречките пред жените за участие 
в профилактични прегледи и трудностите според 
медицинските специалисти за ранна диагностика 
на онкозаболявания на млечната жлеза. 

Резултати и дискусия: Съвременната ди-
агностика на онкологично заболяване на млеч-
на жлеза е комплекс от изследвания, включващ 
палпация, ехография, мамография, пункция. Съ-
ществуващите методи за изследване на рак на 
гърдата имат своите специфични предимства, но 
и ограничения. 

Ефективната палпация предполага редовно 
и правилно извършване. Подлежащите на палпи-
ране промени са с минимален размер около 1 см, 
разположени близо до повърхността на кожата, 
което е причина за ниската степен на надежност. 
При ултразвуковата диагностика чувствител-
ността и специфичността зависят от множество 
фактори, поради което някои видове рак могат да 
останат невидими. Ехографията на млечна жле-
за е затруднена при изследване на едри гърди. 
Мамографията предизвиква болков дискомфорт 
и облъчване за пациентката. Този метод не е под-
ходящ за изследване на плътни гърди и създава 
затруднения при наличие на гръдни импланти. 

Приблизително от година в България на-
влезе прилагането на нов метод за бърза диаг-
ностика, ползващ възможностите на изкуствения 
интелект. Системата представлява специално 
разработена матрица, съдържаща тънък слой 
течно-кристална емулсия. При допир до кожата 
на гърдата, благодарение на уникалните характе-
ристики на течните кристали, върху матрицата се 

появява цветно изображение, което представлява 
разпределението на температурата във вътреш-
ната тъкан. Контактната термография е метод за 
функционално изобразяване на даден орган, т.е. 
търси се процес, а не образ. В основата на метода 
стои дермотермалният ефект, свъран с по-бързия 
метаболизъм около огнищни неопластични лезии. 
За няколко минути апаратът генерира 45 термо-
графски образа, които се изпращат за анализ от 
изкуствен интелект в база данни на сървър, след 
което се получава резултат. В телемедицинския 
център, снабден със сертифициран софтуер за 
автоматичен анализ на постъпилите изследвания, 
работят и специално обучени рентгенолози, които 
при необходимост дават допълнително мнение. 
Термографските образи сравняват изображени-
ята на двете гърди. Интерпретацията се базира 
на детекция на структурна и термална асиметрия. 

Предимствата на контактната термоди-
агностиката са безопасност поради липсата на 
облъчване, безболезненост на метода, бързина 
в установяването дори на промени с минимал-
ни размери до 3 мм. Иновативното изследване 
е подходящо за всички жени, независимо от въз-
растта, размера и тъканта на гърдите. 

Към днешна дата методът се прилага в 18 
страни между които Америка, Русия, Мексико, 
Бразилия, Китай, Индия, Украйна, Сърбия, Испа-
ния, Чехия, Унгария и от ноември 2018 г. в Бъл-
гария. Изследването се извършва в 17 центъра в 
страната, позиционирани в София, Варна, Пло-
вдив, Ст. Загора, Плевен, Смолян и Кърджали. 
Към 10 юли 2019 г. са обхванати 3600 пациентки. 
Признание за българските лекари е предстоящото 
изграждане на референтен център за балкански-
те страни, разположен във водеща специализи-
рана акушеро-гинекологична болница в страната. 

Един от първите апарати за прилагане на 
иновацията у нас е в “ДКЦ 5 Варна - Св. Екате-
рина” ЕООД. Община Варна ежегодно финансира 
провеждането на различни профилактични про-
грами за превенция на злокачествени заболява-
ния. В периода януари - май 2019 г. в лечебното 
заведения за специализирана извънболнична ме-
дицинска помощ с посочения метод са изследва-
ни по общинската програма 441 жени, разпреде-
лени по възраст както следва:

Табл.1 Разпределение на изследвани 
жени по възраст и положителен резултат 
от контактна термография

Възрастова 
група

Брой 
изследвани

Брой положителни 
резултати

От 20 до 30г. 15 6
От 30 до 40г. 83 13
От 40 до 50г. 155 24
От 50 до 60г. 119 31
От 60 до 70г. 58 14
От 70 до 80г. 13 5
От 80 до 90г. 1 0

441 93
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При 12% от извършените термографии се 
установява асиметрия и пациентките са насоче-
ни за допълнително уточняване чрез извършва-
не на ехо- и мамография. При 90% от жените с 
положителна за повишено кръвоснабдяване тер-
мография, промените са локализирани в лявата 
гърда. Чрез методите на образна диагностика при 
3% от жените, с установена термо асиметрия, се 
потвърждава наличието на образование, изисква-
що извършване на хистологично биопсично из-
следване от съответния специалист. Към днешна 
дата в лечебното заведение няма обратна връзка 
и информация за резултатите от извършените би-
опсии. На останалите пациентки с термална аси-
метрия е препоръчано проследяване чрез кон-
тролно изследване след 6 месеца и консултация 
със специалист по гинекология. 

Липсата на електронно досие на пациенти-
те и връзка с другите лечебни заведения предста-
влява съществен недостатък на здравната сис-
тема в проследяване здравословното състояние 
на пациентите и анализиране на резултатите от 
профилактичните програми. Фрагментираното, 
спорадично  извършване на прегледи за рак на 
гърдата понижава ефективността на профилак-
тиката, възпрепятства извършването на задъл-
бочен анализ и изработването на мерки за ранна 
диагностика.   

В анкетното проучване, проведено сред 
изследваните жени в лечебното заведение, ясно 
се очертава положителното отношение (98.3%) 
към провежданата програма, финансирана от 
Община Варна. Повече от половината допитани 
(62.5%) съобщават, че не са били на профилак-
тичен преглед за рак на гърдата в последните три 
години. Най-често посочваните причини за това 
са липсата на време (65.4%) и финансово затруд-
нение (82.9%). 

Фиг. 1. Причини за неучастие в прегле-
ди и изследвания, свързани с профилактика 
срещу рак на млечна жлеза (възможен е по-
вече от един отговор).

 

Значителна част от допитаните (88.9%) не 
са информирани за възможностите за мамограф-
ско изследване по линия на НЗОК. Едва 11.3% от 
респондентите ежегодно преминават на профи-
лактично ехографско изследване, заплащайки 
сами прегледа. Не малка част (46.9%) от преми-
налите през частен профилактичен преглед, не 
съобщават резултата на своя ОПЛ и предпочитат 
да обсъдят информацията от резултата с аку-
шер-гинеколог. 88.2% от допитаните съобщават, 
че не биха извършили изследването, ако трябва 

сами да заплащат цената му. Според 74.3% е 
необходимо ежегодно провеждане на безплатна 
профилактика за рак на млечната жлеза. Повече-
то жени (56.1%) препоръчват финансирането да е 
от общините или държавата, като израз на нацио-
нална политика за профилактика на злокачестве-
ните заболявания. Около една трета (30.9%), са 
на мнение НЗОК да заплаща тези изследвания, 
но при условие да се осигурят достатъчно по 
обем медико-диагностични направления, за да не 
получават отказ от ОПЛ.  

Сред медицинските специалисти, участва-
ли в анкетното проучване, 36.8% са ОПЛ, 41.9% 
специалисти по акушерство и гинекология и 
21.3% лекари по образна диагностика. Според 
77.3% профилактиката на всички злокачестве-
ните заболявания в страната е неефективна и 
с лоша организация. При ОПЛ процентът на по-
сочилите отрицателно мнение относно ефектив-
ността са значително по-малко (38.6%). Голяма 
част от респондентите (69.7%) определят профи-
лактиката за рак на гърдата като неефективна. 
Причина за това, според 71.4%, е липсата на на-
ционална програма. 83.1% определят профилак-
тичните прегледи като епизодични и изолирани, 
според 72.2% програмите обхващат не голяма 
популация. 

Съществен недостатък на здравната систе-
ма е липсата на електронно здравеопазване, като 
част от интегрирана национална информационна 
система. Според повече от половината анкетира-
ните специалисти (74.6%) е необходимо изграж-
дане на национален скринингов регистър, който 
да е част от Националния раков регистър.

Фиг. 2. Пречки пред ЛЗ за провеждане-
то на организирана вторична онкопрофи-
лактика в България (възможен е повече от 
един отговор).

Според респондентите най-висок дял имат 
финансовите (76.3%) и кадрови (68.6%) труднос-
ти за реализиране на успешна скринингова про-
грама. Средствата заделяни от публичния ресурс 
в НРД (Националният рамков договор) за извърш-
ването на профилактични прегледи, в т.ч. на соци-
ално значими заболявания, са недостатъчни [4]. 
Съществено подценено е значението на СИМП 
(Специализирана извънболнична медицинска 
помощ) в профилактиката на онкологични и со-
циалнозначими заболявания. Това намира израз 
както в несъвършенствата на нормативната уред-
ба, така също и в недостатъчното финансиране 
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от публичния ресурс. Посоченото е причина за 
липса на национални програми, избирателното 
им прилагане за ограничена популация и ниски-
те цени на дейностите за изпълнителите. Пряка 
връзка с финансирането на здравната система са 
кадровите дефицити и регионални диспропорции 
в осигуреността с лекари, които създават труднос-
ти пред провеждането на онкологичната профи-
лактика [2]. От значение е липсата на мотивация 
и стимули на част от лекарите за участието им в 
ПМО (Продължително медицинско образование) 
или повишаване на квалификацията. Организа-
ционните и нормативни пречки са причина за от-
съствие на национална програма за рак на млеч-
ната жлеза, въпреки че се наблюдава значително 
увеличаване и подмладяване на заболяемостта.

Заключение: Профилактичните програми 
срещу рака на млечната жлеза се провеждат из-
олирано, спорадично и несистемно. Българските 
лекари прилагат всички възможности за ранна 
диагностика, в това число и иновативни методи. 
Отсъствието на информационна система в здра-
веопазването и подцененото финансиране на 
профилактиката са причини за неефективност на 
действията по намаляване на злокачествените 
заболявания у нас. Успехът на онкопрофилакти-
ката изисква държавно приоритизиране и реа-
лизиране на политики за провеждане на  нацио-
нални, широко обхватни, достъпни и безвредни 
програми.

Библиография:
1. Джафер Н. Експертна оценка на организацията на 

вторична онкопрофилактика в България и възмож-
ности за провеждане на организиран популационен 
скрининг. Сп. Здравна политика и менизжмънт.2016, 
том16, №2, 11-19

2. Джафер Н., Организация на популационен онкологи-
чен скрининг в България-предложения на експерти, 
Превантивна медицина, 2016, 2(10), 15-20.

3. Национален раков регистър. Заболеваемост от рак в 
България, 2012, том 23, volume 23, 2014

4. НЗОК. Отчет за дейността и изпълнение на бюджета 
за 2016 , 2017, 2018.

5. Отговор на парламентарно питане от министъра на 
здравеопазването, 07.04.2015

6. Препоръка на съвета от 2 декември 2003г. От-
носно онкологичния скрининг (2003/878/ЕО;ОВ L 
327,16.12.2003г., стр.34 

7. Световна банка, доклад. Анализ на състоянието на 
здравеопазването в България. Декември 2014г.www.
wordibank.org/bg/contry/bulgaria/research

8. Черноземски И. Алманах “ Ракът- светът и България”, 
2006, София

9. WHO, Global status report on noncommunicable 
diseases 2014, WHO_report NCD_2014_pdf







PREVENTIVE 
MEDICINE 

ПРЕВАНТИВНА
МЕДИЦИНА

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА
гр. София - 1618, общ. „Красно село”

ж.к. „Борово”, бл. 229, ет. 1, ап. 2,

 e-mail: prev_med_bg@abv.bg
GSM: 0887200785

www.prevantivnamedicina.com

2020

ISSN: 1314-5681

печат ВТУ ПРИНТ
GSM: 0888707521

e mail: vtuprint@abv.bg

 VIII, 2020, 1(17)
Списание "Превантивна медицина" се реферира в база данни "Българска медицинска литература" 

The journal "Preventive Medicine" is referred to the database "Bulgarian Medical Literature"The journal "Preventive Medicine" is referred to the database "Bulgarian Medical Literature"

Здраве в аванс!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


