
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

ОБЩА
МЕДИЦИНА

GENERAL MEDICINE
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

А. Постаджиян (главен редактор)
Р. Асенова (секретар)

В. Маджова
Д. Дамянов

Е. Шипковенска
Ив. Миланов

К. Чернев
М. Бончева
Л. Тачева
О. Томов

EDITORIAL STAFF
A. Postadjian (Editor-in-Chief)
R. Assenova (Secretary)
V. Madjova
D. Damianov
E. Shipkovenska
Iv. Milanov
K. Chernev
M. Boncheva
L. Tacheva
O. Tomov

I. Unluoglu (Turkey)
M. Mojkovic (Serbia)
M. Ungan (Turkey)

J. Stoffers (Netherlands)

Списанието се обработва във:
Scopus
Excerpta Medica
БД Българска медицинска литература

ТОМ  XIX  •  2017 • БРОЙ 3

Обща мед.
Obshta med.



СЪДЪРЖАНИЕСЪДЪРЖАНИЕ

АВТОРСКИ СТАТИИ
В. Димитрова, Т. Георгиева, А. Минкова, А. Курчатова, 

Е. Насева И М. Кожухарова. Изследване на нагласите Изследване на нагласите 
на общопрактикуващите лекари в България на общопрактикуващите лекари в България 
към грипните ваксиникъм грипните ваксини ...................................................... ...................................................... 33

Й. Митова, В. Дойчева, С. Ангелова и Ж. Донков. 
Епидемиологични особености на бактериалните Епидемиологични особености на бактериалните 
менингити и менингоенцефалити менингити и менингоенцефалити 
в България (2012-2016 г.)в България (2012-2016 г.) ................................................. ................................................. 88

Т. Петкова и Ц. Дойчинова. Проучване на коморбид-Проучване на коморбид-
ността и рисковите фактори при херпес зостер ността и рисковите фактори при херпес зостер  ............... ...............1313

Р. Комитова, А. Кеворкян, М. Атанасова и 
Е. Голкочева. Хепатит Хепатит АА – враг или приятел? – враг или приятел? .............. .............. 1818

Е. Иванова. Оценка на общото здравно състояние Оценка на общото здравно състояние 
на близки, полагащи грижи за хронично болнина близки, полагащи грижи за хронично болни ........... ........... 2525

Д. Бръмбарова и Цв. Абаджиева. Кожна фотосензитив-Кожна фотосензитив-
ност към локални депигментанти – резултати ност към локални депигментанти – резултати 
от едногодишни фотоепикутанни тестванияот едногодишни фотоепикутанни тествания ...................... ......................3030

Т. Веков и С. Джамбазов. Оценка разход/ефективност Оценка разход/ефективност 
и бюджетно въздействие на геномен тест и бюджетно въздействие на геномен тест MMamma amma 
PPrint (70 гена) за определяне на риска за рецидив rint (70 гена) за определяне на риска за рецидив 
и терапевтичната стратегия за лечение и терапевтичната стратегия за лечение 
на пациенти с ранен рак на млечната жлеза на пациенти с ранен рак на млечната жлеза 
в България, 2017 г.в България, 2017 г. ......................................................... ......................................................... 3434

В. Атанасова, П. Гацева, Г. Петрова и Г. Кавлаков. 
Проучване върху някои рискови фактори за здравето, Проучване върху някои рискови фактори за здравето, 
свързани с начина на живот при студенти свързани с начина на живот при студенти 
медицински сестримедицински сестри ......................................................... ......................................................... 4141

ОБЗОРИ
Ив. Трендафилов. Усложнения на продължителната Усложнения на продължителната 

перитонеална диализа – диагноза и поведение. перитонеална диализа – диагноза и поведение. 
Какво трябва да знае общопрактикуващият лекар?Какво трябва да знае общопрактикуващият лекар? ... ... 4747

К. Терзиева, В. Дойчева, Ц. Дойчинова, И. Попиванов 
и Д. Шаламанов. Епидемиологична характеристика Епидемиологична характеристика 
на рисковите групи при вирусен хепатит Сна рисковите групи при вирусен хепатит С .................. .................. 5757

Ив. Дечев и А. Ругия. Хирургично лечение Хирургично лечение 
на клинично изявеното варикоцелена клинично изявеното варикоцеле .............................. .............................. 6767

М. Платиканова и П. Христова. Качество на живот Качество на живот 
в домове за социални услуги за възрастни хорав домове за социални услуги за възрастни хора.................. 7070

CONTENTSCONTENTS

ORIGINAL ARTICLES
V. Dimitrova, T. GeORgieva, A. Minkova, A. Kurchatova, 

E. Naseva and M. Kojouharova. A study of the attitudes A study of the attitudes 
of family doctors in Bulgaria of family doctors in Bulgaria 
towards infl uenza vaccinestowards infl uenza vaccines ................................................ ................................................ 33

Y. Mitova, V. Doycheva, S. Angelova and G. Donkov. 
Epidemiological characteristics of bacterial 
meningitis and meningoencephalitis in Bulgaria 
(2012-2016) .........................................................................

T. Petkova and Tz. Doichinova. A study of comorbidities A study of comorbidities 
and risk factors for herpes zosterand risk factors for herpes zoster .................................... .................................... 1313

R. Komitоva, A. Kevorkian, M. Atanasova and Е.Golkocheva. 
Hepatitis Hepatitis AA – foe or friend? – foe or friend? ............................................... ............................................... 1818

E. Ivanova. An assessment of the general state of health An assessment of the general state of health 
of relatives caring for chronically ill patientsof relatives caring for chronically ill patients .................... .................... 2525

D. Brambarova and Cv. Abadjieva. Skin photosensitivitySkin photosensitivity
to topical depigmentary products – to topical depigmentary products – 
results from one-year photopatch tests results from one-year photopatch tests  .......................... .......................... 3030

Т. Vekov and S. Dzhambazov. Cost-effectiveness Cost-effectiveness 
assessment and budgetary implication of the assessment and budgetary implication of the MMamma amma 
PPrint genetic test (70 genes) to determine the risk rint genetic test (70 genes) to determine the risk 
of relapse and the therapeutic strategy for of relapse and the therapeutic strategy for 
the treatment of patients with early-stage breast the treatment of patients with early-stage breast 
cancer in Bulgaria, 2017cancer in Bulgaria, 2017 .................................................. .................................................. 3434

V. Atanasova, P. Gatseva, G. Petrova and G. Kavlakov. 
A study on some health risk factors A study on some health risk factors 
related to life style of nursing related to life style of nursing 
studentsstudents ........................................................................... ........................................................................... 4141

REVIEWS
Iv. Trendafi lov. Complications of continuous ambulatory Complications of continuous ambulatory 

peritoneal dialysis – diagnosis and treatment peritoneal dialysis – diagnosis and treatment 
what general practitioneks needs to know?what general practitioneks needs to know? ..................... ..................... 4747

K. Terzieva, V. Doycheva, Tz. Doychinova, I. Popivanov 
and D. Shalamanov. Epidemiological characteristic Epidemiological characteristic 
of risk groups for hepatitis Cof risk groups for hepatitis C ............................................ ............................................ 5757

Iv. Dechev and A. Rrugia. Surgical treatment of palpable Surgical treatment of palpable 
(clinical) varicocele(clinical) varicocele .......................................................... .......................................................... 6767

M. Platikanova and P. Hristova. Quality of life Quality of life 
in nursing homesin nursing homes ............................................................. ............................................................. 7070

ОБЩА МЕДИЦИНА 2/2017

ISSN 1311-1817   УДК 611

Организационен секретар: Св. Цветанова
Стилова редакция Д. Танчева

Корекция: Св. Цветанова и В. Цъклева
Редакция на англ. резюмета В. Колев 

Страниране: О. Маркова 

Реклама – В. Герчева – GSM: 0888 282 422, е-mail: vania_gercheva@abv.bg

Подписана за печат на 28.08.2017 г.

Централна медицинска библиотека
1431 София, ул. "Св. Г. Софийски" № 1

 952 16 45,  952 23 93
е-mail: svetlamu@mail.bg



3ОБЩА МЕДИЦИНА, 19, 2017, № 3

Авторски статии

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ 
В БЪЛГАРИЯ КЪМ ГРИПНИТЕ ВАКСИНИВ БЪЛГАРИЯ КЪМ ГРИПНИТЕ ВАКСИНИ

В. Димитрова1, Т. Георгиева2, А. Минкова3, А. Курчатова3, Е. Насева4 и М. Кожухарова5

1Катедра „Социология”, СУ “Св. Кл. Охридски” – София
2Катедра „Физиология и биохимия”, НСА “В. Левски” – София

3Национален център по заразни и паразитни болести – София
4Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ – София

5Ръководител на проекта

A STUDY OF THE ATTITUDES OF FAMILY DOCTORS IN BULGARIA A STUDY OF THE ATTITUDES OF FAMILY DOCTORS IN BULGARIA 
TOWARDS INFLUENZA VACCINESTOWARDS INFLUENZA VACCINES

V. Dimitrova1, T. Georgieva2, A. Minkova3, A. Kurchatova3, E. Naseva4 and M. Kojouharova5

1Department of Sociology, Sofi a University “St. Kliment Ohridski” – Sofi a
2Department of Physiology and Biochemistry, National Sports Academy “V. Levski” – Sofi a

3National Centre for Infectious and Parasitic  Disease – Sofi a
4Department of Health Economics, Faculty of Public Health, Medical University – Sofi a

5Head of the Project

Резюме. Целта на представеното изследване е да се проучат информираността и отношение-
то на общопрактикуващите лекари в България относно противогрипните ваксини. Проведени 
са полуструктурирани интервюта с 32-ма лекари. Резултатите показват, че интервюираните 
лекари не са добре запознати с противогрипните ваксини и тяхната ефективност. Те не възпри-
емат като свое задължение да ги препоръчват и да информират пациентите си за ползите от 
тях. Затова е необходим комплекс от мерки – за повишаване на информираността, включване на 
противогрипната ваксина в реимбурсната листа за рисковите групи и т.н., за да бъде постиг-
ната промяна в нагласите на медицинските специалисти в България към грипните ваксини и за 
повишаване на имунизационния обхват. 

Ключови думи: грип, ваксина, препоръчителна имунизация, информираност

Abstract. The aim of the presented survey is to explore the awareness and attitudes of general practitioners 
in Bulgaria towards infl uenza vaccines. Semistructured interviews with 32 family doctors had been conduct-
ed. The results show that interviewees are not well informed about infl uenza vaccines and their effective-
ness. They do not perceive as their responsibility to recommend and inform the patients about the benefi ts 
of the vaccines. Therefore, a complex of measures is needed – to raise awareness, to include the infl uenza 
vaccine in the list for reimbursement for the risk groups, etc., so as to achieve change in the attitudes of the 
family doctors towards infl uenza vaccines and to increase immunization coverage. 

Key words: infl uenza, vaccine, recommended immunization, awareness
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УВОД

Грипът е силно заразно заболяване, което за-
сяга всички възрастови групи, с най-голям риск от 
сериозни усложнения и смърт при старите хора, 
малките деца и лицата с определени хронични 
заболявания [6, 7, 9]. Основно средство за про-
филактика на грипа и намаляване на заболяе-
мостта, смъртността и тежките усложнения, пре-
дизвикани от него, са съвременните противогри-
пни ваксини [2, 10]. Разработените ваксини сре-
щу сезонен грип са доказали своята ефективност 
и безопасност и се прилагат повече от 60 години 
за предпазване от циркулиращите всеки зимен 
сезон грипни вируси. При здрави хора противо-
грипните ваксини могат да предотвратят от 70 до 
90% от заболяванията от грип. Сред хората в на-
преднала възраст, ваксината намалява тежките 
заболявания и усложнения до 60%, а смъртните 
случаи – с 80%. Ваксинацията е особено важна 
за пациентите с хронични заболявания, както и 
за хората, които живеят или се грижат за тях [10]. 

Във всички страни, членки на Европейския 
съюз (ЕС), се препоръчва имунизация не само за 
хронично болните, но и за работещите в сферата 
на здравеопазването [10, 11]. Медицинският пер-
сонал е изложен на повишен риск от заразяване 
поради спецификата на своята работа, а проти-
вогрипната имунизация защитава от заболяване 
както работещите, така и техните пациенти. Освен 
това чрез нея се гарантира наличието и непрекъс-
натостта на здравните услуги и се намалява рис-
кът от възникването на епидемични взривове в 
здравните заведения и извън тях [9]. Заедно с дру-
гите имунизации, сезонната противогрипна вакси-
нация на здравните работници е свързана с при-
оритетни програми и политики на общественото 
здравеопазване, като превенцията и контрола на 
инфекциите, безопасността на труда и грижата за 
пациентите. Нещо повече, тъй като медицинските 
специалисти са надежден източник на здравна ин-
формация за пациентите, това може да бъде си-
лен стимул за увеличаване на ваксиналния обхват 
при другите приоритетни групи [8, 11].

В България имунизацията срещу грип е пре-
поръчителна, като ваксината и нейното поставя-
не се заплащат изцяло от пациентите. Страната 
се намира на едно от последните места в Европа 
по използване на противогрипни ваксини, като 
броят на продадените ваксини през последните 
години непрекъснато се понижава и през сезон 
2015-2016 г. достига едва до 2,25 дози ваксина 
на 100 души. Данни за имунизационния обхват на 
практика няма, така че не е известно каква част 

от хората в напреднала възраст, от хронично бо-
лните или от медицинския персонал са били вак-
синирани през сезона 2015-2016 г.

Всичко това налага необходимостта от раз-
работването на програми, основани на теориите 
за промяна на поведението и моделите за пла-
ниране на профилактични дейности, които да 
бъдат насочени към медицинските специалисти 
и да са съобразени със специфичните особено-
сти и нужди на здравните заведения и пациен-
тите. За да бъдат успешни такива програми, те 
трябва да се основават на по-доброто разбиране 
на движещите сили и бариерите за ваксинация 
сред населението и медицинските специалисти. 
Ключова роля за промяната на поведението имат 
работещите в първичната здравна помощ, които 
са натоварени с основните задачи, свързани с 
профилактиката на заболяванията, и които имат 
най-пряк достъп до пациентите. 

Целта на настоящето изследване е да се проу-
чи информираността на общопрактикуващите ле-
кари (ОПЛ) относно противогрипните ваксини, от-
ношението към тях и прилагането им в практиката.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
За събиране на информацията в това проуч-

ване са използвани качествени методи, като са 
проведени полуструктурирани интервюта с об-
щопрактикуващи лекари в цялата страна. Пред-
ставените резултати не са представителни, а 
идентифицират модели на мислене и поведение 
– извеждат типове нагласи към ваксината срещу 
грип сред проучваните лица. 

Изследването е проведено на два етапа, 
първият от които през 2015-2016 г. Обхванати 
са общо 16 ОПЛ от различни по големина насе-
лени места в страната. Въпросите, включени в 
интервютата, обхващат няколко по-общи теми: 
какво е мястото на профилактиката в работата 
на общопрактикуващите лекари, какво е отноше-
нието им към задължителната и препоръчител-
ната ваксинация. Въпросите за ваксините срещу 
грип са поставени в темата за препоръчителните 
ваксини. Изследването цели да покаже отноше-
нието на личните лекари към ваксината срещу 
грип, наред с други незадължителни ваксини, и 
категорията, в която респондентите я поставят – 
„важна“/„неважна“, „ефективна“/„неефективна“ и 
т.н. В зависимост от техните отговори следват и 
допълнителните въпроси: доколко препоръчват 
ваксината на своите пациенти, на кои пациенти и 
защо, както и дали ваксинират себе си и остана-
лия персонал в своята практика.
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Във втория етап от изследването (2016 г.) 
са обхванати 16 ОПЛ главно от малки населени 
места. С тях са проведени полуструктурирани ин-
тервюта по следните теми: мястото на профилак-
тиката в тяхната практика, отношението им към 
препоръчителните ваксини, разпознаваемостта 
на различните ваксини, възприятия към грипа и 
грипната ваксинация. 

РЕЗУЛТАТИ

В първия етап от проучването въпросите за 
грипната ваксинация са свързани с темите за зна-
чението на профилактиката, както и за разграни-
чението между задължителни и препоръчителни 
ваксини. Интервюираните лекари категорично 
подкрепят задължителната ваксинация. Ваксини-
те се посочват като едно от основните средства за 
профилактика на инфекциозни болести в детската 
възраст. Същевременно логиката за препоръчва-
нето на ваксините е „Правя това, което се изисква 
от мен“ (И1-4), т.е. институционалният натиск и 
спазването на правилата имат водещо значение. 

Препоръчителните ваксини се използват из-
ключително рядко и обикновено се поставят по 
желание на пациента: 

Въпрос: „С какви работите? Задължител-
ни, незадължителни?

Отговор: Задължителните. Рядко и неза-
дължителните“ (И1-5).

Най-често разпознаваните препоръчителни 
ваксини са срещу човешки папилома вирус – 9 
отговора; противогрипни – 6; ротавирусни – 5; 
срещу хепатит А – 3; 13-валентна пневмококова 
ваксина – 1. 

Противогрипната ваксина е спомената спон-
танно от около 1/3 от интервюираните като ва-
жна. Един от участвалите в проучването лекари 
се обявява категорично против поставянето ù, 
тъй като смята, че има неблагоприятно влияние 
върху имунитета.

Ваксината се споменава като препоръчител-
на в пет от интервютата. Само един от лекарите 
обаче я е препоръчал на пациент – на дете, кое-
то често страда от респираторни заболявания. 
Всички останали очакват пациентите сами да 
се информират и да вземат решение дали да се 
ваксинират:

„Работя само със задължителни, но ако 
пациентите ми поискат, им поставям закупе-
ните от тях незадължителни противогрипни 
ваксини“ (И1-4).

„За тези, ежегодните ваксинации срещу 
грипа не всички се сещат. Имам си редовни 

пациенти, които всяка година се ваксинират 
срещу грип, но имам и такива, които само по 
новините, като ги стреснат, че има грипна 
епидемия, се сещат“ (И1-6).

Същевременно лекарите наблюдават и рязко 
намаляване в броя на пациентите, които се вак-
синират срещу грип:

„Например, най-простата противогрипна 
ваксина, която струва 9 лева. В предни години 
съм имунизирала около 100 човека на сезон. Ми-
налата година, която сега отминава, съм имуни-
зирала 5 човека. От които сме аз, съпругът ми и 
синът ми. Тоест двама души за 2015 г. са прояви-
ли самосъзнание да се имунизират.“ (И1-7).

Във втория етап на проучването са проведени 
16 полуструктурирани интервюта, като основното 
внимание е насочено към отношението към гри-
па и грипната ваксинация. От препоръчителните 
ваксини грипната е една от най-разпознаваеми-
те. Въпреки това от интервютата на обхванатите 
в изследването ОПЛ се вижда, че препоръчител-
ните ваксини рядко се използват от пациентите 
им. Една от най-често срещаните причини за 
ниския имунизационен обхват с препоръчителни 
ваксини е, че личните лекари очакват пациентите 
им сами да поемат инициативата. Най-често па-
циентите сами се запознават с ползите от препо-
ръчителни ваксини, снабдяват се с тях и отиват 
при лекаря при вече взето решение. Ролята на 
ОПЛ в този смисъл е само да обслужат пациен-
тите си:

„Имам пациенти с хронични заболявания, 
които са убедени, че трябва да им се направи, и 
някъде септември месец те си ги купуват и си 
ги донасят, и ги прилагаме“ (И2-4). 

„Има хора, които си знаят и всяка година си 
купуват противогрипна ваксина и идват да им 
я сложа“ (И2-6).

Противогрипните ваксини се поставят най-
често на пациенти, които са лично убедени и по-
емат инициативата. Причините са, от една стра-
на, липсата на достатъчно време за провеждане 
на профилактика от ОПЛ, а от друга, еднопосоч-
ната комуникация между лекар и пациент, като 
в почти всички случаи инициативата е от страна 
на пациента. От втория етап на изследването се 
потвърждава, че контактите с пациенти от въз-
растовата група 20-50 години са по-редки, докато 
пациентите над 50 години и тези с хронични забо-
лявания по-често общуват с личните си лекари. 
Ето защо ваксинопрофилактиката на грипа е по-
лесно осъществима при по-възрастните пациен-
ти, които са и една от основните рискови групи за 
тежкопротичащо заболяване.
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Въпреки че грипната ваксина е една от най-
често използваните препоръчителни ваксини от 
пациентите на интервюираните ОПЛ, в по-го-
ляма част от практиките максималният брой на 
ваксинираните варира от няколко души до 30-40. 
Често самите лични лекари имат негативно отно-
шение към грипните ваксини, не ги възприемат 
като достатъчно надеждни и ефективни и смятат, 
че ще доведат до нежелани ваксинални реакции: 

„Не ги препоръчвам, всяка имунизация може 
да доведе до неинфекциозна възпалителна ре-
акция, която да въвлече нервната система“ 
(И2-5).

„Причината е, че никой не може да им гаран-
тира, че като се ваксинират с противогрипна-
та ваксина, няма да се разболеят, защото вак-
сината е срещу определени щамове, един или 
два, а те, вирусите, са много изменчиви и няма 
гаранция“ (И2-6).

Грипът се възприема като тежко инфекциозно 
заболяване, което протича често с усложнения. 
Въпреки това, когато респондентите са попита-
ни какви препоръки дават на пациентите си за 
предпазване, те най-често посочват спазването 
на добра лична хигиена, избягване на обществе-
ни места, където се събират много хора, както и 
правилно и рационално хранене. Само в около 
1/3 от случаите ваксинацията се споменава като 
средство за предпазване от грип.

ОПЛ, споменали грипната ваксина като сред-
ство за профилактика, я препоръчват за раз-
лични рискови групи – предимно възрастните и 
хората с хронични заболявания, а не за всички 
пациенти:

„Не е масова практика в България хората 
да се ваксинират, има доста голямо неразбира-
не, но и не се налага всички хора да се ваксини-
рат, а само рисковите групи“ (И2-3).

„При тези хора, които са хронично заболе-
ли. Възрастните хора обикновено прекарват 
тежък грип. Те боледуват тежко, продължи-
телно и с повече усложнения“ (И2-10).

При тези групи ОПЛ приемат, че усложнени-
ята могат да бъдат по-сериозни и затова са по-
склонни да им препоръчват ваксинация.

Оттук следва и въпросът до каква степен са-
мите общопрактикуващи лекари се ваксинират 
с препоръчителни ваксини и в частност с проти-
вогрипни. Проучването показва, че много малка 
част от тях се ваксинират с незадължителни вак-
сини. Най-често използвани са ваксините срещу 
хепатит и противогрипните. Лекарите, които не се 
ваксинират, считат, че имат висок имунитет или 
се надяват, че няма да се разболеят сериозно:

„Аз не се имунизирам, защото имам изгра-
ден друг вид имунитет от редовния контакт с 
болните“ (И2-2).

„Всяка година съм тука сред грипави и се на-
дявам, и аз така се надявам, че ще ме отмине 
усложнение“ (И2-15).

Само четирима от интервюираните ОПЛ са 
ваксинирали себе си и персонала, с който рабо-
тят, като причините за това са три: 

  настъпило усложнение след заболяване от 
грип в миналото;

  невъзможност за отсъствия от работа;
  за да се предпазят от заразяване при конта-

ктите си с пациенти.
Възможността да предпазят самите пациенти 

от заразяване и тежкопротичащо заболяване не 
присъства като мотив на личните лекари за вак-
синирането им.

ОБСЪЖДАНЕ

Отношението към грипната ваксинация е 
оценено и в други проучвания в България и дру-
ги държави [1, 3-5, 8]. Голяма част от обхвана-
тите в проведеното от Националната пациентска 
организация изследване медици (83%) смятат, 
че е необходима ваксинопрофилактика на грип-
ните заболявания и препоръчват ваксината на 
рискови групи – по-често на възрастни (84%) и 
по-рядко на хора с хронични заболявания (66%). 
Тези резултати обаче не обясняват ниското вак-
синално покритие сред самите семейни лекари, 
както и факта, че независимо че препоръчват 
ваксината, техните пациенти не се ваксинират. 
Това е парадокс, от който следва, че анкетата и 
провеждането ù сугестират определено позицио-
ниране, защото респондентите предполагат, че 
отговорите им са социално приемливи. Подобни 
резултати са получени и в Анкета за информира-
ността на населението за грипа и противогрип-
ната ваксина, проведена в град Кърджали [3]. 
Това е причината в настоящото проучване да са 
използвани качествени методи – полуструктури-
рани интервюта, чрез които могат да се разберат 
по-добре нагласите на ОПЛ и бариерите за вак-
синация. Резултатите очертават противоположни 
тенденции.

Първият етап на проучването показва, че 
ОПЛ работят предимно със задължителни вакси-
ни, а препоръчителните поставят при поискване 
от пациентите, които се информират и закупуват 
ваксините сами. Интервюираните ОПЛ не препо-
ръчват на пациентите противогрипна ваксинация 
и само 1/3 от тях я споменават като средство за 
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предпазване от грип, което обяснява ниския вак-
синален обхват при техните пациенти. Вероятно 
за спада на употребата на противогрипни вакси-
ни значение имат и разпространените слухове за 
нежелани реакции след ваксинация и съмнения-
та за конфликт на интереси по време на грипната 
пандемия от 2009 г.

Въпреки че при втория етап на проучването се 
установи, че от препоръчителните ваксини грип-
ната е една от най-разпознаваемите от интервю-
ираните ОПЛ, те рядко я прилагат на пациентите 
си. Една от причините за това е идентифицира-
ното и в първия етап пасивно отношение на лич-
ните лекари, които очакват пациентите им сами 
да се информират за ползите от препоръчител-
ните ваксини и да вземат решение да се ваксини-
рат. Липсата на достатъчно време за провеждане 
на профилактика от ОПЛ е най-често срещаната 
причина за ниския имунизационен обхват. 

Най-често ОПЛ препоръчват противогрипна-
та ваксина на възрастни и с хронични заболява-
ния пациенти, които са основните рискови групи 
за тежкопротичащо заболяване. За тези групи 
ОПЛ приемат, че усложненията са по-чести, и са 
склонни да препоръчат ваксинация.

Резултатите от проучването показват, че ин-
тервюираните ОПЛ не само не препоръчват на 
пациентите си ваксинация с препоръчителни и в 
частност с противогрипни ваксини, но и самите те 
не се ваксинират. Личните лекари считат, че имат 
достатъчно висок имунитет от непрекъснатите 
контакти с болни хора и че не са застрашени от се-
риозно заболяване. Само малка част от тях (25%) 
ваксинират себе си и персонала, с който работят. 

ИЗВОДИ

Интервюираните ОПЛ не са добре запознати 
с противогрипните ваксини и тяхната ефектив-
ност. Те не възприемат като свое задължение 
да ги препоръчват и да информират пациен-
тите си за ползите от тях. Включването на про-
тивогрипната ваксинация за рисковите групи в 
реимбурсната листа би било ефективна мярка 
поради необходимостта от строга отчетност и ин-
ституционалния натиск, от една страна, и поради 
честите контакти на личните лекари с възраст-
ни, хронично болни пациенти – от друга. От не 
по-малка важност е провеждането на информа-
ционни кампании и въвеждането на материални 
стимули за поставянето на противогрипни вакси-
ни, както и на другите препоръчителни ваксини, 
поради ниската мотивация и информираност на 

ОПЛ и незаитересоваността им към извършване-
то на подобен тип профилактични дейности. 

Необходим е комплекс от мерки – както за 
повишаване на информираността, така и орга-
низационни и финансови, за да бъде постигната 
позитивна промяна в нагласите на медицинските 
специалисти в България към грипните ваксини. 
Тези мерки биха помогнали за повишаване на 
имунизационния обхват и сред самите медицин-
ски специалисти, и сред населението като цяло. 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Бактериалните менингити и менингоенце-

фалити (БММЕ) са голяма група заболявания, 
предизвикани от различни бактериални причини-
тели. Разпространяват се най-често във вид на 
спорадични случаи и по-рядко като епидемични 
взривове и епидемии.

Най-честите причинители на бактериален 
менингит/менингоенцефалит са: Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus group B, Neisseria 
meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus 
infl uenzae тип В, E. coli и др. [3, 4, 6].

През 2010 г. в Имунизационния календар на 
България се въведоха конюгираните полизахарид-

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БАКТЕРИАЛНИТЕ МЕНИНГИТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БАКТЕРИАЛНИТЕ МЕНИНГИТИ 
И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ (2012-2016 Г.)И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ (2012-2016 Г.)

Й. Митова, В. Дойчева, С. Ангелова и Ж. Донков

Катедра по епидемиология, МУ – София

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BACTERIAL MENINGITIS 
AND MENINGOENCEPHALITIS IN BULGARIA (2012-2016)

Y. Mitova, V. Doycheva, S. Angelova and G. Donkov

Department of Epidemiology, Medical University – Sofi a

Резюме. Бактериалните менингити и менингоенцефалити (БММЕ) представляват голяма гру-
па заболявания, предизвикани от различни бактериални причинители. В настоящото проучване 
си поставихме за цел да проследим динамиката в разпространението на тази група инфекции, 
етиологичната и възрастовата структура на заболелите, както и етиологичната дешифровка 
в различните възрастови групи в България през периода 2012-2016 г. Заболяемостта от БММЕ в 
България за периода 2012-2016 г. е 1,87%ооо, смъртността – 0,41%ооо, а леталитетът – 22,14%. 
Етиологичната дешифровка на БММЕ в страната посочи водещата роля на. S. pneumoniae 
(33,59%) и N. meningitidis (16,41%). Възрастовата структура на заболелите от БММЕ за периода 
2012-2016 г. показва, че 18% от регистрираните случаи са във възрастта до 5 години, а възраст-
та над 60 години е с 23,92% относителен дял.

Ключови думи: бактериални менингити и менингоенцефалити, етиологична структура, възрас-
товата структура, разпространение

Abstract. Bacterial meningitis and meningoencephalitis are a large group of diseases caused by a variety of 
bacterial pathogens. In this study, we set ourselves the aim to explore the dynamics of the spread of this group 
of infections, the etiological structure and the age structure of the diseased as well as the etiological deciphering 
in the different age groups in Bulgaria for the period 2012 to 2016. The morbidity of bacterial meningitis and 
meningoencephalitis in Bulgaria for the period 2012 to 2016 is 1.87%ооо, the mortality – 0.41%ооо and the 
lethality – 22.14%. The etiological deciphering of bacterial meningitis and meningoencephalitis in Bulgaria 
gives the key role to S. pneumoniae (33.59%) and N. meningitidis (16.41%). The age structure of the people 
with bacterial meningitis and meningoencephalitis for the period 2012-2016 shows that 18% of registered 
cases are of children at the age of 5, whereas people over 60 have a share of 23.92%.

Key words: Bacterial meningitis and meningoencephalitis, etiological and age structure, distribution
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ни ваксини срещу S. pneumoniae (10-валентна ко-
нюгирана ваксина Synfl orix) и срещу H. infl uenzae 
тип В (включена в шесткомпонентна ваксина).

В представеното проучване си поставихме за 
цел да изследваме динамиката в разпростране-
нието на тази група инфекции, етиологичната и 
възрастовата структура на заболелите, както и 
етиологичната дешифровка в различните възрас-
тови групи в България през периода 2012-2016 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Използвани са данните от системите за ре-
гистрация на острите заразни заболявания за 
периода 2012-2016 г. и собствени проучвания по 
проблема бактериален менингит.

При интерпретацията на събраната инфор-
мация е приложен комплексният епидемиологи-
чен метод, включващ и метода на епидемиоло-
гичния анализ.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Значението на проблема бактериални менин-
гити се определя от тежкото протичане и високия 
им леталитет, независимо от успехите, свързани 
с антибиотичната терапия, тъй като при много от 
случаите заболяването прогресира бързо, огра-
ничавайки възможностите за благоприятен из-
ход.

Заболяемостта (на 100 000 население) и ети-
ологичната структура (% от етиологично дешиф-
рирани) на бактериалните менингити за периода 
2012-2016 г. в България са представени на фиг. 
1 и 2.

За периода 2012-2016 г. заболяемостта от 
бактериални менингити и менингоенцефалити 
в България е 1,87%ооо. Най-ниска за периода 
заболяемост на 100 000 население е регистри-
рана през 2015 г. – 1,71%ооо, най-висока – през 
2012 г. – 2,16%ооо. Смъртността за периода се 
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Фиг. 1. Заболяемост (%ооо), смъртност (%ооо) и леталитет (%) от БММЕ в България (2012-2016 г.)

33,59

9,64

3,13

37,24

16,41

БММЕ
S.pneumoniae

БММЕ
Streptococcus

gr.B

БММЕ
H.influenzae

БММЕ други Менингококова
инфекция

Фиг. 2. Етиологична дешифровка на БММЕ в България за периода 2012-2016 г. 
(% от етиологично потвърдени)

n = 384



10 ОБЩА МЕДИЦИНА, 19, 2017, № 3

колебае между 0,33%ооо и 0,55%ооо (2003 г.). Ле-
талитетът от БММЕ е най-висок през 2016 г. – 
30,71%, а най-нисък през 2012 г. – 17,83% (сред-
но за периода 22,14% ).

Етиологичната дешифровка на БММЕ в Бъл-
гария за периода 2012-2016 г. показва водещата 
роля на S. рneumoniae (33,59%) и N. meningitidis 
(16,41%). H. infl uenzae тип В е доказан при 12 от 
случаите (3,13%), в 9,64% са изолирани Strepto-
coccus group B, а при 37,24% – други бактериал-
ни причинители.

Сходни резултати са получени от И. Симео-
новски и сътр. по отношение на етиологичната 
дешифровка на БММЕ в България при изпитване 
на молекулярно-генетични методи за диагности-
ка на N. meningitidis, S. pneumoniae, H. infl uenzae, 
на базата на real-time PCR и конвенционален 
PCR [2]. 

Тревожен е високият относителен дял на 
бактериалните менингити и менингоенцефалити 
(БММЕ) с неуточнена етиология – при 42,94% от 
всички регистрирани случаи етиологичният при-
чинител не е доказан (за периода са регистрира-
ни 673 бактериални менингита, 384 от които имат 
етиологична диагноза).

Леталитетът от пневмококов БММЕ за пери-
ода 2012-2016 г. достига до 38,89% през 2013 г. 
и 34,38% през 2015 г. Най-нисък е той през 2016 
г. – 28,57%. Леталитетът от стрептококов БММЕ 

достига до 20% (2012 г.), а за менингитите и ме-
нингоенцефалитите, причинени от H. infl uenzae 
тип В той варира в широки граници поради мал-
кото на брой регистрирани случаи през годините 
– от нулев до 100% през 2013 г., поради което не 
е статистически значим.

Най-важно значение в епидемиологично от-
ношение има менингококовата инфекция (менин-
гококов назофарингит, менингококов менингит, 
менингококов енцефалит, менингококов сепсис, 
синдром на Уотърхаус-Фредериксен). В Бълга-
рия менингококовата инфекция се регистрира от 
1928 г.

На менингококовата инфекция са присъщи 
всички особености, касаещи епидемиологията 
на инфекциите с въздушно-капков механизъм на 
предаване: периодичност, сезонност, определе-
но възрастово разпределение и огнищност. Към 
един заболял с генерализирана форма се отна-
сят от 100 до 20 000 здрави заразоносители [6].

Леталитетът от инвазивна менингококова 
инфекция за периодa 2012-2016 г. в България е 
между 6,67% през 2014 г. до 45,45% през 2012 г. 
(5 починали от 11 регистрирани случая). Запаз-
ва се тенденцията, сочеща ниска заболяемост – 
средно за периода тя е 0,17%ооо (фиг. 1 ).

Данните на Европейския център за контрол на 
болестите (ECDC) за заболяемостта от инвазивна 
менингококова болест в страните от Европейския 
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съюз за 2015 г. показват 0,61%ооо заболяемост, 
като най-висока е тя в Ирландия и Великобрита-
ния – съответно 1,47%ооо и 1,44%ооо. N. meningitidis 
серогрупа В е с 33% относителен дял. Леталитетът 
от инвазивна менингококова болест в страните от 
Европейския съюз за 2015 г. е 9,4% [5]. В България 
леталитетът е висок – 23,81% за наблюдавания 
период.

Възрастовата структура на заболелите от 
БММЕ в България за периода 2012-2016 г., как-

то и етиологичната дешифровка за отделните 
възрастови групи сме представили съответно на 
фиг. 3 и 4. Около 18% от регистрираните случаи 
са във възрастта до 5 години, а възрастта над 60 
години е с 23,92% относителен дял.

С оглед понижаване на заболяемостта от 
пневмококови инфекции и БММЕ с етиологичен 
причинител H. infl uenzae тип В, през 2010 г. в Иму-
низационния календар на България се въведоха 
конюгираните полизахаридни ваксини срещу S. 
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pneumoniae (10-валентна конюгирана ваксина 
Synfl orix) и срещу H. infl uenzae тип В (включен в 
петкомпонентна и шесткомпонентна ваксина). 

Резултатите от нашите проучвания сочат, 
че в неонаталната и във възрастта до 1 година 
водещ причинител на БММЕ е N. meningitidis 
със 33,33%, следван от причинените от S. 
pneumoniae – 15,14%. При 36,36% от случаите в 
тази възрастова група са изолирани други бакте-
рии. В 3,03% тази клинична форма е причинена 
от H. infl uenzae тип В. В предишно наше проучва-
не на БММЕ за периода 2006-2011 г. H. infl uenzae 
тип В е етиологичен причинител при 25,49% от 
случаите във възрастта 0-1 г. [1]. Понижението в 
абсолютния брой, заболяемостта и относителна-
та тежест в тази група се дължи на ефикасността 
на прилаганата от двумесечна възраст ваксина.

N. meningitidis е най-чест изолат при БММЕ и в 
следните други възрастови групи: 1-4 г. (43,59%); 
5-9 г. (34,62%) и 15-19 г. (50%).

S. pneumoniae е водещ етиологичен причи-
нител при заболелите от БММЕ във възрастови-
те групи 10-14 години – 46,15%, 20-60 години – 
36,69%, и във възрастта над 60 години (43,33% 
от заболелите).

Във всички възрастови групи определена 
роля имат БММЕ с друга етиология. Световни-
те проучвания сочат, че основно значение сред 
тях имат L. monocytogenes и аеробни Грам-от-
рицателни пръчици (сем. Еnterobacteriacae, P. 
aeruginosa) [6]. Официалната регистрация в Бъл-
гария не посочва какви микроорганизми са изоли-
рани при поставяне на диагноза БММЕ – други.

ИЗВОДИ 

В резултат на направения анализ можем да 
извлечем следните по-съществени изводи:

1. Бактериалните менингити и менингоенце-
фалити в България за периода 2012-2016 г. се 
разпространяват спорадично. Заболяемостта е 
1,87%ооо, смъртността – 0,41%ооо, а леталитетът 
– 22,14%.

2. Етиологичната дешифровка на БММЕ в 
България за периода 2012-2016 г. показва во-
дещата роля на S. pneumoniae (33,59%) и N. 
meningitidis (16,41%). H. infl uenzae тип В е дока-
зан при 3,13% от случаите, при 9,64% са изоли-
рани Streptococcus group B.

3. Висок е относителният дял на бактериал-
ните менингити и менингоенцефалити с неуточ-
нена етиология – при 42,94% от всички регистри-
рани случаи етиологичният причинител не е до-
казан.

4. Леталитетът от пневмококов БММЕ за 
периода 2012-2016 г. е 35,66%, от стрептококов 
БММЕ (Streptococcus group B) – 13,51%, от H. 
infl uenzae тип В – 8,33%, а от N. meningitidis – 
23,81%.

5. Възрастовата структура на заболелите от 
БММЕ за периода 2012-2016 г. показва, че 18% от 
регистрираните случаи са във възрастта до 5 го-
дини, а възрастта над 60 години е с относителен 
дял 23,92%.

6. В неонаталната и възрастта до 1 година 
водещ причинител на БММЕ е N. meningitidis с 
33,33%, следван от причинените от S. pneumoniae 
– 15,14%.

7. Понижението в абсолютния брой, заболя-
емостта и относителната тежест във възрастта 
до 1 година на БММЕ, причинени от H. infl uenzae 
тип В, се дължи на ефикасността на прилаганата 
ваксина.

8. N. meningitidis е най-чест изолат при 
БММЕ и в следните други възрастови групи: 1-4 г. 
(43,59%); 5-9 г. (34,62%) и 15-19 г. (50%).

9. S. pneumoniae е водещ етиологичен при-
чинител при заболелите от БММЕ във възрастта 
над 60 години – 43,33% от заболелите.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Херпес зостер (Herpes zoster, HZ) е вирус-
но заболяване, което се причинява от Varicella 
zoster virus (VZV, HHV3) и се характеризира с ло-

кализиран болезнен обрив. Клиничната изява се 
обяснява с реактивация на латентния VZV в ган-
глиите на черепномозъчните нерви или в дорзал-
ните ганглии и последващо разпространение по 
хода на сетивните нерви до съответните дерма-

ПРОУЧВАНЕ НА КОМОРБИДНОСТТА И РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРОУЧВАНЕ НА КОМОРБИДНОСТТА И РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ 
ПРИ ХЕРПЕС ЗОСТЕР ПРИ ХЕРПЕС ЗОСТЕР 

Т. Петкова и Ц. Дойчинова

Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, 
Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет – Плевен

A STUDY OF COMORBIDITIES AND RISK FACTORS FOR HERPES ZOSTERA STUDY OF COMORBIDITIES AND RISK FACTORS FOR HERPES ZOSTER

T. Petkova and Tz. Doichinova

Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Резюме. Херпес зостер (HZ)е вирусно заболяване, което се причинява от Varicella zoster virus (VZV) 
и се характеризира с локализиран болезнен обрив. Целта на проучването е да се определят во-
дещите придружаващи заболявания и рискови фактори при пациенти с HZ, лекувани в Клиниката 
по инфекциозни болести към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. За целта е проведено ретроспек-
тивно проучване, в което са включени 38 пациенти с диагноза херпес зостер, лекувани през пери-
ода 2010-2016 г. Средната възраст на хоспитализираните пациенти е 61.7 ± 18.9 години. Основни 
рискови фактори за развитие на HZ са напредналата възраст (73.7%) и женският пол (52.6%). 
Установени са следните придружаващи заболявания: хронични сърдечно-съдови (60.5%), захарен 
диабет (15.8%), артроза (15.8%), неоплазми (10.5%), хронични бъбречни заболявания (10.5%), зат-
лъстяване (7.9%). Провокиращи фактори са отчетени при 7.9% от пациентите – оперативна 
интервенция на долен крайник, коремна хирургична интервенция, ухапване от инсект. Проведе-
ното антивирусното лечение показва подчертано добър ефект при ранно приложение и намалява 
вероятността от развитие на постзостерна невралгия като късно усложнение.

Ключови думи: херпес зостер, придружаващи заболявания, рискови фактори

Abstract. Herpes zoster (HZ) is a viral disease caused by Varicella zoster virus (VZV) and characterized by a 
painful skin rash in a localized area. The aim of this study was to defi ne the main comorbidities and risk factors for 
HZ in patients treated in the Clinic of Infectious Diseases at University Multiprofi le Hospital for Active Treatment 
„Dr. G. Stranski“ – Pleven. We conducted a retrospective study involving 38 patients who were treated for HZ 
during the period 2010-2016. The mean age of the hospitalized patients was 61.7 ± 18.9 years. The major risk 
factors were increasing age (73.7%) and females (52.6%). We have identifi ed the following comorbidities: chronic 
cardiovascular diseases (60.5%), diabetes mellitus (15.8%), arthrosis (15.8%), neoplasms (10.5%), chronic renal 
diseases (10.5%), obesity (7.9%). Provocative factors were found in 7.9% of patients – leg surgery, abdominal 
surgery, insect bites. Conducted аntiviral treatment showed a markedly good effect in early administration and 
reduced the likelihood of developing postherpetic neuralgia as late complication.

Key words: herpes zoster, comorbidities, risk factors
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томи. Около 20-30% от преболедувалите варице-
ла развиват HZ след латентен период от някол-
ко години до десетилетия. Рискови фактори са 
напреднала възраст над 60 години, както и деца 
преболедували от варицела до едногодишна въз-
раст. При възрастни хора над 85 години рискът 
достига до 50%. Имунокомпрометираните лица с 
нарушен Т-клетъчен имунитет (трансплантирани 
пациенти; лица, подложени на имуносупресивна 
терапия; пациенти със злокачествени заболява-
ния; лица с HIV инфекция) са с повишен риск от 
развитие на HZ [3, 5, 12]. 

В САЩ се регистрират приблизително 1 ми-
лион случая на HZ годишно [4]. Данните относно 
заболяемостта от HZ в България са непълни, по-
ради факта, че заболяването, за разлика от ва-
рицелата, не е включено в списъка на заразните 
болести, подлежащи на задължителна регистра-
ция и съобщаване [2]. 

Целта на проучването е да се определят 
придружаващите заболявания и рисковите фак-
тори за развитие на HZ при хоспитализирани па-
циенти.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Извършен е ретроспективен епидемиологи-
чен и клиниколабораторен анализ на данни от 
болничната документация на 38 пациенти с диаг-
ноза херпес зостер, лекувани в Клиниката по ин-
фекциозни болести към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ 
– Плевен, през периода 2010-2016 г. Определени 
са клиничните форми на HZ, придружаващите за-
болявания и рисковите фактори за развитие на 
HZ.

Обработката на първичната информация е 
извършена със софтуерен програмен продукт 
MS Offi ce Excel 2010. Резултатите са описани 
чрез числови величини и диаграми. Количестве-
ните променливи са отразени като средни стой-
ности ± SD (Standart Deviation). 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Социално-демографските показатели и то-
пографското разпространение са представени в 
табл. 1. Резултатите показват, че жените боле-
дуват по-често от мъжете. Възрастта на болните 
варира от 10 до 89 години (61.7 ± 18.9), като най-
висок е относителният дял на заболелите над 60 
години (73.7%). Според експерти на CDC, жен-
ският пол и възрастта са основни рискови факто-
ри за развитие на HZ и рискът е с 50% по-голям 
при бялата в сравнение с негроидната раса [4].

Разпределението на болните по местоживе-
ене отразява по-голям относителен дял на забо-
лелите от градски произход, което е обусловено 
от демографската структура на населението. 
Сезонното разпределение на болните показ-
ва покачване броя на заболелите над средното 
ниво през пролетните (28.9%) и есенните месеци 
(42.1%), което вероятно се дължи на промените 
в климатичните условия. 

Хоспитализираните с първичен HZ са над 
85% от болните в нашето проучване. Топограф-
ското разпространение показва най-често ед-
ностранно засягане на дерматоми в областта 
на интеркосталните нерви или на n. trigeminus, 
съответно при 63.2% и 31.6%. Развитието на HZ 
generalisatus се дължи на виремия и най-често се 
наблюдава при болни с неоплазия и имунен де-
фицит [1].

Таблица 1. Социално-демографски показатели и топо-
графско разпространение

Показател Брой, n Отн. дял, %

Пол

Мъже 18 47.4

Жени 20 52.6

Местоживеене

Град 26 68.4

Село 12 31.6

Професия

Учащ 3 7.9

Работещ 7 18.4

Пенсионер 28 73.7

Кратност на заболяването

Първичен 33 86.8

Повторен 2 5.3

Рецидивиращ 3 7.9

Локализация

HZ thoracalis 24 63.2

HZ facialis 7 18.4

HZ ophthalmicus 5 13.2

HZ generalisatus 2 5.3

Честотата на клиничните симптоми в острия 
период на заболяването е представена на фиг. 
1. При всички пациенти е наблюдаван обрив в 
областта на един дерматом, съпроводен от бол-
ка, парене и сърбеж. Обривът е везикулозен 
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при 60.5% от болните, пустулозен при 31.6%, с 
хеморагично съдържимо при 7.9%. Според сте-
пента на повишение на температурата, болните 
са разпределени в три групи: със субфебрилна 
температура (до 380С) – 21%, с умерено висока 
(до 390С) – 15.8%, и афебрилни – 63.2%. 

Сред хоспитализираните преобладават сред-
нотежките и тежките пустулозно-хеморагични кли-
нични форми, съответно при 65.8% и при 34.2% 
от пациентите. Според водещите изследователи 
към тежките форми спадат HZ ophthalmicus и HZ 
generalisatus. По данни от САЩ, HZ ophthalmicus 
е приблизително 15% от всички форми на HZ. 
При нелекувани болни води до очни усложнения 
при 50-70% от случаите, намаление на зрението 
и дори слепота [3, 4]. 

Резултатите от проучването показват висок 
дял на пациентите с придружаващи заболява-
ния (76.3%): хронични сърдечно-съдови (60.5%), 
захарен диабет (15.8%), артроза (15.8%), неоп-
лазми (10.5%), хронични бъбречни заболявания 
(10.5%), затлъстяване (7.9%) – фиг. 2. При 39.5% 
от заболелите е установено едно придружаващо 

заболяване, при 18.4% – две, при 13.2% – три, 
при 5.3% – четири придружаващи заболявания. 
Провокиращи фактори за отключване на HZ са 
отчетени при трима (7.9%) от болните – фрактура 
с последваща оперативна интервенция на долен 
крайник, коремна хирургична интервенция, ухап-
ване от инсект.

Проучвайки придружаващите заболявания, 
Esteban-Vasallo и сътр. установяват по-високи 
нива на заболяемост при пациенти в напреднала 
възраст, както и при лица с HIV инфекция/СПИН 
и други имунодефицитни заболявания, ХОББ, 
астма, исхемична болест на сърцето, други сър-
дечно-съдови заболявания и рак. Авторите счи-
тат, че идентифицирането на непризнатите рис-
кови фактори, като астма или сърдечно-съдови 
заболявания, е от решаващо значение при тъл-
куване епидемиологията на HZ [6]. Проучвания 
на Forbes и сътр. установяват, че придружаващи 
заболявания, свързани с по-висок риск от разви-
тие на HZ, са ревматоиден артрит, ХОББ, астма, 
хронични бъбречни заболявания, диабет, депре-
сия, както и при имуносупресирани пациенти [7]. 

Фиг. 1. Клинични симптоми

Фиг. 2. Придружаващи заболявания
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Сходни са резултатите от изследвания и на други 
автори [8, 9, 13].

Данните относно рутинните хематологични 
показатели и диференциалната кръвна картина 
при проучваните пациенти не установяват зако-
номерни изменения – табл. 2. Промените в азот-
ните показатели и повишени нива на кръвната 
захар съответстват на наличието на придружава-
щи заболявания – хронични бъбречни заболява-
ния и диабет. 

При класически протичащият HZ диагнозата 
се базира на характерния едностранен локали-
зиран везикулозен обрив в областта на един дер-
матом, съпроводен с изразени сетивни оплаква-
ния при възрастни и имуносупресирани болни. 
Диагнозата е клинична и обикновено не налага 
лабораторно потвърждаване [1]. 

Съвременното лечение на HZ е комплексно 
и включва системна и локална терапия, както и 
симптоматични средства [3]. Специфична етио-
логична терапия с антивирусен химиотерапев-
тик (Zovirax) е приложена при всички болни: при 
57.9% интравенозно и при 42.1% перорално. 
Антибиотична протекция с оглед вторичната бак-
териална инфекция е използвана при 81.6% от 
болните. Приложена е флуидотерапия с глюкоз-
ни разтвори и витамини. Локално са използвани 
антисептични пудри и Aciclovir crème (само при 
HZ ophthalmicus). Средният болничен престой 
варира от 3 до 15 дни (6.5 ± 2.3), в зависимост от 
тежестта на клиничното протичане и степента на 
терапевтично повлияване.

Етиологичното лечение води до инхибиране 
на вирусната ДНК и има подчертано добър ефект 
при ранното му приложение. Своевременното 
лечение с антивирусни препарати намалява ве-
роятността от развитие на постзостерна неврал-
гия като късно усложнение. Постзостерната не-

вралгия е най-честото усложнение при HZ. При 
лица над 60-годишна възраст се наблюдава при 
18-30% от болните и трудно се поддава на лече-
ние. Рискови фактори за развитие на постзостер-
на невралгия са напредналата възраст и силно 
изразеният и продължителен обрив [3, 4]. 

За профилактиката на HZ през 1996 г. е ли-
цензирана жива атенюирана ваксина, съдържа-
ща същите щамове като варицелната ваксина, 
но 14 пъти по-ефективна. Според проучвания 
на Oxman и сътр. ваксината Zostаvax води до 
намаляване случаите на HZ с 51%, на риска от 
постзостерна невралгия с 67% и на други услож-
нения с 61% [14]. През октомври 2008 г. Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP) пре-
поръчва приложение на една доза ваксина при 
възрастни лица над 60 години. Ваксината се 
препоръчва независимо от това дали пациентът 
е имал предишен епизод на HZ, като не е необ-
ходимо да се изследва предварително титърът 
на антитела срещу VZV. Контраиндикирани за 
ваксинация са пациенти с имуносупресия (при-
ложение на високи дози кортикостероиди, хими-
отерапия, СПИН), както и пациенти, на които е 
поставена варицелна ваксина [3, 10, 11, 15].

ИЗВОДИ

1. Резултатите от проучването показват, че 
основни рискови фактори за развитие на HZ са 
напредналата възраст и женският пол.

2. При изследваните пациенти се установя-
ват следните придружаващи заболявания: хро-
нични сърдечно-съдови, захарен диабет, артро-
за, неоплазми, хронични бъбречни, затлъстява-
не.

3. Сред хоспитализираните преобладават 
среднотежките и тежките клинични форми. Про-

Таблица 2. Хематологични показатели

Показател Референтни 
стойности х SD min max

Еритроцити (x 1012/l) 3.8-5.8 4.45 0.45 3.5 5.24

Левкоцити (x 109/l)
Гранулоцити (%)
Моноцити (%)
Лимфоцити (%)

3.5-10.0
43-76
4-10

17-48

7.36
69.35
7.05

23.46

2.64
8.69
2.20
7.49

3.4
48.0
2.6
9.0

14
88.0
12.5
41.2

Тромбоцити (x 109/l) 150-390 224.58 64.95 119 425

Хемоглобин (g/l) 110-165 131.63 15.45 74 156

Хематокрит (l/l) 0.35-0.50 0.38 0.05 0.24 0.47



17ОБЩА МЕДИЦИНА, 19, 2017, № 3

веденото антивирусното лечение показва под-
чертано добър ефект при ранно приложение и 
намалява вероятността от развитие на постзо-
стерна невралгия като късно усложнение.
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HEPATITIS A – FOE OR FRIEND?HEPATITIS A – FOE OR FRIEND?

R. Komitоva1, A. Kevorkian2, M. Atanasova3 and Е. Golkocheva4
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Резюме. Хроничната инфекция с хепатит В-вируса (HBV) остава глобален здравен проблем. 
Скриниранетo на лица с риск за HBV може да доведе до ваксиниране на неинфектираните и до 
консултиране или антивирусно лечение на заразените. Проучвайки семеен епидемичен взрив от 
хепатит А (един от заболелите и с хроничен хепатит В), авторите търсят и други инфектира-
ни с HBV. Проучени са 3-ма заболели oт хепатит A и техните 4 семейни контактни. За детекция 
на хепатитните маркери на хепатит А-вирус (HAV), HBV, хепатит C-вирус (HVC) e използван 
имуноензимен метод (ELISA) с търговски китове. За диференциране възприемчивостта на кон-
тактните към HBV е използвана хепатит B-ваксина. Ние диагностицирахме други 2-ма членове 
на фамилията с хронична HBV инфекция, протектирахме високорискова контактна с 5 дози хе-
патит В-ваксина и бустирахме имунитета на 3 имунизирани контактни лица без серопротекция. 
Скринирането за HBV и ваксинирането на контактните в дома са ефикасни начини за откриване 
на други инфектирани и за протекция. Именно хепатит А беше поводът за такъв подход в про-
учването.

Kлючови думи: хепатит В-вирус, хепатит А-вирус, хепатит В-ваксина, фамилен контакт

Abstract. Chronic hepatitis B virus (HBV) infection remains a global health problem. Screening of high 
risk individuals for HBV can lead to vaccination of uninfected and counseling or antiviral treatment of the 
infected. Investigating a family outbreak of hepatitis A with one member with chronic HBV infection we aim 
at uncovering other infected persons. Materials and methods: Three patients diagnosed with hepatitis A and 
their 4 family close contacts were studied. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with commercial 
diagnostic kits was used to detect serological markers of HBV, hepatitis A virus (HAV) and hepatitis C virus 
(HCV). Hepatitis B vaccine was used to differentiate contacts susceptibility to HBV. Results: We managed to 
diagnose another 2 family members with chronic HBV infection, protect one high risk contact with 5-doses 
hepatitis B vaccine and boost immunity in other 3 vaccinated contacts without seroprotection. Conclusion: 
Screening of family contacts for HBV and vaccination are effi cient means for unraveling another infected 
persons and protection. If it was not for hepatitis А, it would not have happened.

Key words: hepatitis B virus, hepatitis A virus, family contact, hepatitis B vaccine
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Вирусният хепатит А се приема за ендемична 
за нашата страна инфекция, протичаща с циклич-
ни подеми в заболяемостта, на фона на които 
се регистрират различни по обем епидемии или 
епидемични взривове. Независимо от обичайно 
благоприятния изход от инфекцията, по-тежкото 
клинично протичане, както и пролонгираният или 
бифазен ход са основание да се търси наличие 
на коинфекция с други хепатотропни вируси [2, 
5, 9]. В тази връзка детайлните клиникоепидеми-
ологични и серологични проучвания дават въз-
можност за идентификация на неразпозната до 
момента хронична (хепатит В или С) вирусна ин-
фекция, както и за проследяване и профилакти-
ране на контактните лица. 

Докато диагностицирането на хепатит А-ви-
русната инфекция, независимо от това дали е 
клинично проявена, или не, се свързва с пози-
тивиране на антитела срещу вируса от клас IgM 
(anti-HAV-IgM), то хроничната инфекция с вируса 
на хепатит В (HBV) изисква използване на комби-
нация от различни серологични маркери за раз-
граничаване на статуса на инфектираните лица. 
Повърхностният антиген (HBsAg) е основен 
маркер на HBV инфекция – остра или хронична. 
Той се използва за начална оценка на пациенти 
с клиника на остър хепатит или хронично зави-
шена аминотрансферазна активност. Aнтителата 
към серцевинния антиген (anti-HBc) са маркер за 
експозиция на HBV, като аnti-HBc и/или HВsAg 
се използват за скриниране на асимптомни рис-
кови за HBV лица. Към високорисковите спадат 
контактните в дома и сексуалните партнъори на 
хронично инфектираните с HBV. Единственият 
маркер, който е показател за серопротекция сре-
щу HBV, както естествено, така и ваксинално ин-
дуцирана, са антителата срещу HВsAg (аnti-HВs) 
в стойности ≥ 10 mIU/ml [4]. 

Авторите проучват семеен епидемичен взрив 
от хепатит А, като един от членовете на фами-
лията е и с хроничен хепатит В. Прилагайки раз-
ширен набор от серологични маркери и хепатит 
В-ваксина, те търсят и други инфектирани с HBV 
и диференцират възприемчивостта на контактни-
те към HBV.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

През януари 2016 г. в Клиниката по инфекци-
озни болести на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, 
за вирусен хепатит А са приети едновременно и 
лекувани трима пациенти от едно домакинство: 
двама братя (пациент № 1 на 33 години и паци-
ент № 2 на 28 години) и тяхната 54-годишна май-

ка (пациент № 3). Пациентите са с български ет-
нически произход и живеят в еднофамилна къща 
в селище близо до Пловдив заедно с 4 контактни 
лица (съпругите на двамата братя и двете деца 
на по-големия).

Анамнестични данни
При по-малкия брат (пациент № 2) през 2015 

г. по повод кръводаряване е установено наличие 
на HBsAg, допълнително е уточнен хроничен В 
хепатит, неподлежащ на антивирусно лечение. 
Нивото на HBV DNA е 3647 IU/ml, резултатът от 
биопсията показва хроничен хепатит В с умерена 
активност (Metavir А2F1). Няма данни за проуч-
ване на контактните в дома по това време.

Бащата на двамата братя е починал през 
2015 г. (заболяване на черен дроб и панкреас, но 
документация не е запазена).

Серологични изследвания
При всички проучени лица (3-ма хоспитализи-

рани и 4-ма контактни) са изследвани серологич-
ните маркери на хепатит А-вирус (HAV), хепатит 
В-вирус (HBV), хепатит С-вирус (НСV) и вируса 
на човешкия имунен дефицит (HIV) (без децата) 
чрез имуноензимен метод (ELISA) и следните 
търговски китове:

  за HAV – anti-HАV-IgM (DiaPro, Italy);
  за HBV – HBsAg (Biokit, Spain), HBeAg 

(DiaPro, Italy/Vidas), anti-HBc-IgM (DiaPro, Italy), 
anti-HBc-total (Biokit, Spain/Vidas), anti-Hbe 
(DiaPro, Italy/Vidas), anti-HBs (Biokit, Spain/Vidas);

  за HCV – anti-HCV (Biokit, Spain /Vidas);
  за HIV – anti-HIV1/2 (Biokit, Spain).
Изследванията са извършени в лаборатори-

ята по вирусология при УМБАЛ „Св. Георги“ – 
Пловдив, и са интерпретирани съгласно инструк-
циите на производителя. Положителните резул-
тати за anti-HBc-total са повтаряни с кит Abbott 
Architect+ с любезното сътрудничество на проф. 
Р. Аргирова.

Тестиране на нуклеинови киселини на HBV 
(HBV DNA) е извършено с Abbott Real Time HBV 
PCR assay (Abbott Molecular, Germany) и проведе-
но в НРЛ „Хепатитни вируси” при НЦЗПБ, София.

Клиниколабораторни изследвания
Показателите на пълна кръвна картина са из-

следвани на хематологичен анализатор ”Sysmex 
XP 300” (Siemens, Japan). Протромбиновото вре-
ме е определяно на хемостазеологичен анализа-
тор Sysmex CS 2000i (Siemens, Japan).

Клинично-химичните анализи (общ белтък 
с албумини, аланин аминотрансфераза (АЛАТ) 
и аспартат аминотрансфераза (АСАТ), алкална 
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фосфатаза, гама-глутамилтрaнспептидазa) са 
извършвани на биохимичен анализатор Olympus 
AU 480 (Beckman Coulter, Japan). Те са повтаряни 
през 1 месец и при необходимост.

Всички са проведени в Централна клинична 
лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги“ – Пловдив.

Имунизация с хепатит В-ваксина
Ваксина е използвана при контактните лица в 

следните случаи: 
  За доказване на анамнестичен имунен от-

говор при лица с документирана имунизационна 
схема преди години, но с анти-HBs (-) е използ-
ван общоприет алгоритъм от прилагане на една 
бустерна доза (фиг. 1) – от 10 μg HbsAg при деца 
и от 20 μg HbsAg при възрастни. 

  Контактни, родени преди 1992 г. (неимуни-
зирани срещу хепатит В) и с негативни HBV мар-
кери, са профилактирани по класическа схема от 
3 дози (0, 1 и 6 м.), интрамускулно.

Имунизациите са извършени от 3 до 6 месеца 
след регистриране на фамилния взрив.

Имунният отговор е определян според нива-
та на anti-HBs. Първичен имунен отговор и серо-
протекция се дефинира при anti-HBs ≥ 10 mIU/ml 
1 месец след завършване на пълната 3-дозова 
схема [7]. Вторичен (анамнестичен) отговор – при 
anti-HBs ≥ 10 mIU/ml 1 месец след една доза вак-
сина, а липса на отговор – anti-HBs < 10 mIU/ml 1 
месец след пълната ваксинална серия [11].

Всички са подписали информирано съгласие 
за участие в проучването, а получили хепатитна 
ваксина, второ такова. При децата е подписано 
от родителите.

РЕЗУЛТАТИ 
Пациенти с хепатит А
И при тримата пациенти хепатит А проти-

ча с начална висока температура около 7 дни, 
наложила графия на белите дробове и антиби-
отична терапия поради съмнение за бактериал-
на инфекция. Иктерът е изразен до 200 μmоl/l и 
АЛАТ до 2000 U/l, с добри хемостазни показатели 

Фиг. 1. Алгоритъм за проследване на серопротекция и анамнестичен имунен отговор при лица, 
имунизирани преди години с хепатит В-ваксина, aдаптирано по Poorolajal J, Hooshmand E., 2016

-
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и бързо обратно развитие на симптоматиката и 
биохимичните показатели. Аnti-HАV-IgM е поло-
жителен и при тримата.

Резултатите от изследване на другите хепа-
титни маркери са представени на табл. 1.

Проследяване на контактните, 
хепатит В-ваксинация 
При двете съпруги (31-годишна, на по-голе-

мия брат, и 19-годишна, на по-малкия) и децата 
на по-големия брат (на 6 и 4 години) са установе-
ни леко завишени АЛАТ (до 100U/l), но всички са 
без оплаквания и без иктер. Серологичният про-
фил на контактните лица е представен на табл. 
2. Anti-HAV-IgМ е положителен и при четиримата, 
въз основа на което сe дефинира като асимпто-
мен А-хепатит [3].

Резултатите на имунизираните контактни (2 
деца и съпругaта на по-малкия брат) за марке-
рите за HBV не показват активна инфекция или 
предхождаща експозиция на вируса, но anti-HBs 
сa < 10 mIU/ml. Поради техния тесeн и постоя-
нен контакт с лица с хроничен хепатит В в дома 
на тримата е поставена бустерна доза хепатит 
В-ваксина (съгласно алгоритъм, представен нa 
фиг. 1). При повторното серологично изследване 
1 месец по-късноте реагират с нива на anti-HBs 
> 10 mIU/ml.

При неимунизираната съпруга на по-големия 
брат с отрицателни HBV маркери е проведена 
3-дозова схема с хепатит В-ваксина. Един месец 
след 3-тата доза нивата на anti-HВs са < 10 mIU/
ml. Започната е втора 3-дозова схема, като след 
втората апликация вече има измерими нива anti-
HBs = 24 mIU/ml. Схемата престои да бъде за-
вършена.

Заболелите и контактните са проследени в 
продължение на 6 месеца, като майката – 1 го-
дина. През този период се установяват нормал-

ни стойности на аминотрансферазите и липса на 
оплаквания.

Серологичният профил на контактните лица 
и проследяването след приложената хепатит В-
ваксина са представени на фиг. 2.

ОБСЪЖДАНЕ

В резултат на проучването установихме още 
четирима заболели с хепатит А, пациент с хро-
нична HBV инфекция, един вероятен неин източ-
ник, протектирахме рискова контактна жена с 5 
дози хепатит В-ваксина и бустирахме имунитета 
на контактните без серопротекция.

В хода на проведеното клиникоепидемиоло-
гично проучване се установи, че действителният 
брой на пациентите с хепатит А при този семеен 
взрив е по-голям от първоначално установеното 
(3-ма с иктерна форма и 4-ма с асимптомно про-
тичане). Това потвърждава специфичната особе-
ност в протичането на хепатит А, а именно пре-
обладаване на аниктерните форми, особено при 
деца и в млада възраст, както и възможността за 
лесно предаване на вируса на други възприемчи-
ви лица. Гнездовият характер на взрива и едно-
временното инфектиране на всички членове на 
фамилията правят по-вероятно интрафамилното 
разпространение на вируса да е възникнало по 
хранителен път, без това да може да се докаже. 
Има само един заболял техен роднина, от също-
то населено място, в период, равен на максимал-
ния инкубационен период.

Протичането на хепатит А при 3-мата паци-
енти е с необичайна за заболяването клиника – 
продължителна температура, която се задържа 
и след ожълтяването, и изразена интоксикация, 
която би предположила предхождащ, макар и не-
известен терен. Данните за влиянието на хепатит 
В върху хода на наслоен хепатит А са противоре-

Таблица 1. Серологичнен профил на пациентите от семейния взрив с хепатит А

Серологични маркери

Пациенти HBsAg HBeAg anti-HBc-IgM anti-HBc anti-HBe anti-HBs HBVDNA anti-HCV аnti-HIV

№ 1* (+) пол. (-) отр. (-) отр. (+) пол. (+) пол. (-) отр. 421 IU/ml (-) отр. (-) отр.

№ 2 (+) пол. (-) отр. (-) отр. (+) пол. (+) пол. (-) отр. 3647 IU/ml** (-) отр. (-) отр.

№ 3 (-) отр. (-) отр. (-) отр. (+) пол.*** (-) отр (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр.

Забележка:
*При проследяване в продължение на 6 месеца HВsАg персистира. Тези данни са в подкрепа на диагнозата хроничен хепатит 
В, при което пациентът е насочен към гастроентеролог.

**Нивото на HBV DNA при пациент номер № 2 е от наличната медицинска документация при постъпването в Клиниката, а серо-
логичният профил е идентичен с този от 2015 г.

***При майката (пациент № 3) – маркерите са повторени трикратно през 1 месец, аnti-HBc(+) персистират. 
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чиви и не всички автори приемат по-тежкото му 
протичане, по-изразените лабораторни промени 
и понякога по-честия неблагоприятен изход. Ве-
роятно обяснение са различните фази на хронич-
на инфекция и възрастта на пациентите в проуч-
ванията [8, 10].

Именно хепатит A е повод за диагнозата хро-
ничен хепатит В при по-големия брат (пациент № 
1). Могло е да бъде открит 1 година по-рано, ако 
е бил проучен като контактен на брат си. Данните 
сочат слабости в контрола на заболяването, про-
изтичащи основно от реформиране на здравната 
система в страната, и по-специално в проследя-
ването на контактните и самото диспансерно на-
блюдение.

Основен фактор за хронифициране на HBV 
инфекцията е възрастта при заразяването. При 
непрофилактирани с ваксина и имунен B-глобу-
лин деца при перинатално инфектиране рискът 
е до 90%, а във възрастта 1-5 г. – 20-50% [15]. 
Хроничната инфекция при двамата млади мъже 
в нашето проучване вероятно е резултат от зара-
зяване по време на раждането или в ранна дет-
ска възраст от майка с активна HBV инфекция по 
това време. 

Особен интерес представлява установеният 
при майката серологичен профил – „изолирани” 
anti-HBc антитела като единствен маркер за ес-
тествена среща с HBV. Познавайки кинетиката на 
серологичните маркери при хепатит В-вирусната 

инфекция, те могат да се свържат със: 1) оздра-
вяла остра HBV инфекция с неоткриваеми про-
тективни антитела [6]; 2) хронична инфекция, в 
хода на която HBsAg е спаднал до недоловими 
нива. Закономерно обаче се установява вирусна 
репликация, макар и в ниски и флуктуиращи нива 
(HBV DNA < 10 000 IU/ml) в кръвта и винаги в чер-
нодробната тъкан [13]; 3) ранна поява в хода на 
прозоречния период на инфекцията (предимно за 
сметка на IgM фракцията). Трикратното позити-
виране през месец на anti-HBс при майката (па-
циент № 3) и изследването с два различни кита 
отхвърлят възможността за фалшиво положите-
лен резултат. Фактът обаче, че има двама сина с 
хронична HBV инфекция, ни дава основание да 
предположим, че най-вероятно тя е източникът 
на инфекция при тях, като самата трансмисия е 
отдалечена времево в миналото. 

Проучването на взрива ни предоставя въз-
можност да бустираме имунния отговор при 
3-мата ваксинирани контактни (№ 2, № 3, № 4 ) 
с неоткриваеми anti-HBs. Те очаквано реагират 
с вторичен имунен отговор на една доза вакси-
на, което е доказателство за персистирането на 
паметова B-лимфоцитна популация, а спадът на 
ваксиналните антитела е физиологичен [14].

Последната контактна, съпругата на по-го-
лемия брат с новооткрит хроничен хепатит В, не 
отговаря след първата 3-дозова схема с ваксина, 
което налага провеждане на повторна серия от 

Таблица 2. Серологичен профил на контактните лица от семейния взрив с хепатит А

Серологични маркери

Контактни Възраст anti-HAV-IgM HBsAg HBeAg anti-HBc-IgM anti-HBc anti-HBe anti-HBs anti-HCV аnti-HIV

№ 1
(съпруга 
на пациент № 1)
неимунизирана 
срещу HBV 

31 год. (+) пол. (–) отр. (–) отр. (–) отр. (–) отр. (–) отр. (–) отр. (–) отр. (–) отр.

№ 2
(син 
на пациент № 1)
имунизиран 
срещу HBV 

6 г. (+) пол. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. не са из-
следвани

№ 3
(син на пациент 
№ 1) имунизиран 
срещу HBV 

4 г. (+) пол. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. не са из-
следвани

№ 4
(съпруга на паци-
ент № 2) имунизи-
рана срещу HBV 

19 г. (+) пол. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр. (-) отр.
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три дози. Същевременно, въпреки честите се-
мейни контакти, тя е без серологични данни за 
експозиция на HBV. Вероятно обяснение е ниска-
тa виремия на съпруга ù. При нея няма прояви на 
имуносупресивни заболявания и вероятно лип-
сата на отговор е генетично обусловена [12]. Хе-
патит В-ваксината е високоефикасна и рутинно 

постваксиналното тестване за anti-HBs не се на-
лага. Сексуалните партньори на HBV инфектира-
ните обаче са изложени на риск от многократни 
експозиции на вируса и при тях то е наложител-
но [12]. Сероконверсия в протективни стойности 
(anti-HBs = 24 mIU/ml) след петата ваксинална 
доза (2-ра доза от втората схема) е обнадежда-

Легенда: АИО – анамнестичен имунен отговор

Фиг. 2. Серологичният профил на контактните лица и проследяване след приложената 
хепатит В ваксина
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ващ факт за изграждане на имунопротекция при 
нея. Не е изяснено защо, макар и изключително 
рядко, има лица, които се нуждаят от допълни-
телни дози хепатит В-ваксина, за да образуват 
протективни антитела. В проучване с 48 неотго-
варящи на ваксината е проведена 2-ра серия с 
двойна доза комбинирана хепатит А- и В-вакси-
на, като след 3-ата доза протективни антитела се 
установяват в 95% [1]. Тези резултати подкрепят 
необходимостта от втора ваксинална схема при 
неотговорилите. 

В заключение, при проучване на семеен епи-
демичен взрив от хепатит А открихме един паци-
ент с хронична HBV инфекция, а втори приехме 
за вероятен неин източник. Протектирахме висо-
корискова контактна с 5-дози хепатит В-вакси-
на и бустирахме имунитета на контактните без 
серопротекция, с което се доказа наличието на 
имунологична памет. Именно хепатит А, макар и 
с по-тежко протичане, се оказа поводът тримата 
да бъдат открити.

Авторите благодарят за проф. Р. Аргирова, 
МБАЛ Токуда, за изследването на anti-HBc, както 
и на пациентите за участието в проучването. 
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УВОД

В нашето общество значителна част от хро-
нично (психично и соматично) болните остават в 
семейната среда, където основно се полагат грижи 
за тях. Семейството и значимите възрастни прежи-
вяват редица трудности по отношение на тяхното 
обгрижване. Пациентите често се приемат като 
„тежест” за семейството и поставят „белег” върху 
него. Присъствието на хронично (психично и со-
матично) болен в семейството води до промени в 

социалните роли, ресурсите и възможностите за 
реализация на семейството като цяло. Най-чес-
тият ефект от продължителното обгрижване е теж-
ка семейна дисфункция, от друга страна, за хро-
нично (психично и соматично) болните се „търсят 
начини” за настаняване в институция, поради огра-
ничените възможности за ползване на социални 
услуги в общността: център за социална рехабили-
тация и интеграция, дневни центрове за възрастни 
хора с умствени или физически увреждания, днев-
ни центрове за деца и младежи и други.

ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА БЛИЗКИ, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА БЛИЗКИ, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ 
ЗА ХРОНИЧНО БОЛНИЗА ХРОНИЧНО БОЛНИ

Е. Иванова

Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София

AN ASSESSMENT OF THE GENERAL STATE OF HEALTH OF RELATIVES CARING AN ASSESSMENT OF THE GENERAL STATE OF HEALTH OF RELATIVES CARING 
FOR CHRONICALLY ILL PATIENTSFOR CHRONICALLY ILL PATIENTS

E. Ivanova

Clinic of Psychiatry, University Multiprofi le Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofi a

Резюме. Целта на изследването бе да се сравни общото здравно състояние на две групи от 
близки, полагащи грижи за хронично (психично и соматично) болни. Обект на изследването бяха 
близките на 54 пациенти с психични разстройства и 61 души близки на пациенти с хронична 
бъбречна недостатъчност, провеждащи хемодиализа. За оценка беше използван "Въпросникът 
за общо здравно състояние" (ВОЗС) на D. Goldberg с нормативен праг от ≤ 11 точки за българ-
ското население. Над нормативния праг по ВОЗС бяха 36 от близките (66,67%) на пациентите с 
психични разстройства и 42-ма от близките (68,85%) на пациентите на хемодиализа. При двете 
изследвани групи доминираха нарушенията в съня, проявите на тревожност и дисфория. 

Ключови думи: въпросник за общо здравно състояние на D. Goldberg, близки, психични заболява-
ния, хемодиализа

Abstract. The aim of the study was to compare the general health status of two groups of relatives caring 
for chronic (mental and somatic) patients. The subjects of the study were the relatives of 54 patients with 
psychiatric disorders and 61 of patients with chronic renal failure receiving hemodialysis. The General Health 
Questionnaire (GHQ) by D. Goldberg was used for evaluation with a rate of ≤11 points for the Bulgarian 
population. 36 relatives (36.6%) of patients with psychiatric disorders and 42 of the relatives (68.85%) 
of patients on hemodialysis were over the GHQ norm. The two study groups were dominated by sleep 
disturbances, anxiety and dysphoria.

Key words: General Health Questionnaire by D. Goldberg, relatives, mental disorders, hemodialysis
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Целта на изследването беше да се направи 
оценка на общото здравно състояние на близки-
те, които основно полагат грижи за болен член от 
семейството. Обект на изследването бяха близ-
ките на 54 пациенти с психични разстройства и 
61 на пациенти с хронична бъбречна недостатъч-
ност (ХБН), провеждащи периодична хемодиа-
лиза (ПХД). За пациентите грижите са в рамките 
на семейна среда и никога не са настанявани в 
институции.

В трудоспособна възраст бяха 48 от близки-
те (88,89%) на пациентите с психични разстрой-
ства, като само 10 (20,83%) от тях работеха. При 
близките на пациентите на ПХД в трудоспособна 
възраст бяха 39 (63,93%), като от тях 7 (11,48%) 
имаха постоянна работа. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

При двете изследвани групи беше използван 
Въпросникът за общо здравно състояние (ВОЗС) 
на D. Goldberg (General Health Questionnaire – GHQ) 
[8], който е преведен и адаптиран на български език 
[1] с нормативен праг от ≤ 11 точки. Въпросникът 
съдържа 60 твърдения, които дават възможност 
за шестфакторен анализ на следните показатели: 
общо заболяване, соматични симптоми, наруше-
ния в съня, социална дисфункция, тревожност и 
дисфория и депресия със суициден риск.

Данните бяха обработени със стастически 
програмен продукт (SPSSv.17.0) чрез използва-
нето на параметрични методи: вариационен и 
алтернативен анализ, и t-критерий на Student. 

РЕЗУЛТАТИ

Направено беше сравнение на социодемо-
графските характеристики (пол, семейно положе-
ние, образование и възраст) между двете групи 
близки, които са представени в табл. 1.

И при двете групи най-голям беше относител-
ният дял на жените (майки, съпруги и дъщери), 
семейните и тези със средно образование, кои-
то се грижеха за хронично болните в рамките на 
семейството. Близките на пациентите с психич-
ни разстройства полагаха грижи за 29 пациенти 
(53,70%) до 18-годишна възраст и за 25 пациенти 
(46,30%) над 18-годишна възраст. 

Разпределението на пациентите според тех-
ните диагнози беше: лека умствена изостаналост 
– 13 (24,07%), умерена умствена изостаналост 
– 10 (18,52%), генерализирани разстройства на 
развитието (детски аутизъм) – 10 (18,52%), спе-
цифични разстройства в развитието на речта и 

езика – 2 (3,70%), хиперкинетично разстройство 
– 2 (3,70%), шизофрения – 5 (9,26%), депресия 
– 5 (9,26%), шизоафективно разстройство – 2 
(3,70%), специфични разстройства на личността 
– 3 (5,56%), и деменция – 2 (3,70%). 

Всички близки, полагащи грижи за пациенти-
те с ХБН на ПХД, бяха над 18-годишна възраст. 
Разпределението на пациентите на ПХД според 
техните диагнози, довели до развитието на ХБН, 
беше: хроничен гломерулонефрит – 24 (39,30%), 
хроничен пиелонефрит – 14 (23,00%), диабетна 
нефропатия – 6 (9,80%), бъбречна поликисто-
за – 5 (8,20%), вродени бъбречни аномалии – 3 
(4,90%), подагра – 1 (1,60%), и други заболява-
ния – 8 (13,11%).

В изследването бяха включени близки на па-
циенти, провеждащи ПХД минимум от 3 месеца, 
а при едни от тях продължителността на диа-
лизното лечение беше 180 месеца (15 години). 
Средната продължителност на ПХД беше 37,77 
± 5,32 месеца.

Заболяванията, които имат хроничен ход на 
протичане, нарушават в значителна степен соци-
алното функциониране и работоспособността на 
пациентите. Разпределението на пациентите с 
психични разстройства според процента нерабо-
тоспособност/степента на нарушената социална 

Таблица 1. Социодемографски данни за двете изслед-
вани групи

Група 

Характeристика

Близки на психич-
но болни (n = 54)

Близки на бол-
ни на ПХД 

(n = 61)

Брой % Брой %

Пол

Жени 51 94,44 49 80,30

Мъже 3 5,56 12 19,70

Семеен статус

Семеен/а 40 74,07 48 78,70

Несемеен/а 8 14,81 9 14,80

Разведен/а 5 9,26 2 3,30

Вдовец/а 1 1,85 2 3,30

Образование

Висше 8 14,81 16 26,20

Средно 29 53,70 34 55,70

Основно 17 31,48 11 18,00

Средна възраст в 
години (mean ± SE) 38,11 ± 7,18 г. 46,29 ± 1,79 г.
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адаптация, определени от ТЕЛК (териториални 
експертни лекарски комисии), бяха: 13 пациенти 
(до 50%), 11 пациенти (от 51 до 70%), 17 пациен-
ти (от 71 до 90%) и 16 пациенти (над 90%). В про-
учването преобладаваха пациентите с психични 
разстройства, при които неработоспособността/ 
нарушената социална адаптация беше от 71 до 
90% и над 90% според решението на ТЕЛК. 

Петима от пациентите с психични заболява-
ния над 18 години (9,26%) ежегодно посещаваха 
Дневен стационар, а други двама пациенти посе-
щаваха Дневен център (3,70%). Един от близките 
на психично болен беше негов социален асистент  
(1,85%). От всички деца и юноши, включени в из-
следването, Дневен център за деца с увреждания 
посещаваха – 3 деца (5,56%), а други 5 (9,26%) 
провеждаха занимания с психолог и/или логопед, 
според индивидуалните им нужди. 

Пациентите с ХБН на ПХД имаха 100% нера-
ботоспособност, определена от ТЕЛК, като нито 
един от тях не беше включен в социални услуги 
в общността. 

Ежедневието на близките на пациентите с 
ХБН на ПДХ беше поредица от задължения и 
дейности, свързани със съобразяване с днев-
ния режим на пациента за провеждане на ПХД, 
придружаването му до диализния център, съдей-
ствие за изписване, доставка и прием на назна-
чените медикаменти, осъществяване на консул-
тации със специалисти по повод на различните 
заболявания, ежедневна помощ в приготвянето 
на диетична храна, допълнителни грижи за съ-
довия достъп (предпазване от възникването на 
инфекции и др.), грижи за хигиената и други.

Близките на пациентите с психични разстрой-
ства контролираха приема на назначеното под-
държащо лечение, провеждането на прегледи 
при амбулаторен психиатър, посещенията при 

личния лекар за изписване на лекарства, наста-
няването за болнично лечение при влошаване на 
състоянието, проследяването на съпътстващи 
соматични заболявания и др.

Съществува двупосочна връзка по отношение 
на здравното състояние на пациента и полагащия 
грижи за него. От една страна, грижите на близ-
кия за психично или соматично болния често имат 
решаващо значение за хода на заболяването, от 
друга страна, близкият е подложен на неблаго-
приятните последици на хроничното заболяване, 
които могат да доведат до развитието на психични 
разстройства при болногледача. Над норматив-
ния праг от 11 точки по ВОЗС бяха 36 от близките 
(66,67%) на пациентите с психични разстройства 
и 42-ма от близките (68,85%) на пациентите с ХБН 
на ПХД. В табл. 2 са представени резултатите по 
шестфакторния анализ на ВОЗС за двете групи.

При сравяването на резултатите по шест-
факторния анализ на ВОЗС беше установено, че 
при двете групи доминират нарушенията в съня, 
общото заболяване и проявите на тревожност и 
дисфория. 

Продължителният и интензивен дистрес, кой-
то съпровожда грижите за хронично (психично 
и соматично) болен, може да доведе до прояви 
на тревожност и депресия при близкия. Наблю-
давана беше тенденцията близките на болните с 
ХБН на ПХД да имат по-високи средни стойности 
за депресията със суициден риск в сравнение с 
близките на пациентите с психични разстройства. 

Грижите за хронично болните оказват влия-
ние върху психичното състояние на близките им, 
като прием на психотропни медикаменти беше 
установен при 17 от близките (27.90%) на паци-
ентите с ХБН, провеждащи ПДХ: 14 от тях прием-
ат медикаменти от групата на бензодиазепините 
(22,95%), а трима (4,92%) – антидепресанти. 

Таблица 2. Резултати според шестфакторния анализ на ВОЗС за двете групи

Изследвани групи

Фактори по ВОЗС

Близки на психично болни (n = 54) Близки на болни 
на ПХД (n = 61) t P

mean ± SD mean ± SD

Общо заболяване 2.07 ± 1,68 2.39 ± 1.82 0,49 > 0.05

Соматични симптоми 1.39 ± 1.44 1.66 ± 1.85 0,27 > 0.05

Нарушения в съня 2.20 ± 1.89 2.54 ± 2.03 0,41 > 0.05

Социална дисфункция 1.37 ± 1.89 1.75 ± 1.66 0,56 > 0.05

Тревожност и дисфория 1.63 ± 1.96 2.57 ± 2.47 0,75 > 0.05

Депресия със суициден риск 0.67 ± 1.70 1.43 ± 2.04 0,89 > 0.05

Средна стойност на обща сума 18.81 ± 14.19 25.07 ± 18.45 0,96 > 0.05
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От всички изследвани близки на пациентите 
с психични разстройства, прием на психотропни 
медикаменти беше установен при 9 (16,67%): че-
тирима приемат медикаменти от групата на бен-
зодиазепините (7,41%), а петима (9,26%) – анти-
депресанти.

ОБСЪЖДАНЕ

По отношение на здравното състояние съ-
ществува взаимно влияние между пациентите 
и техните близки, от една страна, наличието на 
подкрепа повишава благосъстоянието на пациен-
тите, а от друга страна, състоянието на пациента 
влияе върху психичното здраве на близките. В 
настоящото изследване сред полагащите грижи 
за хронично (психично и соматично) болен пре-
обладаваха жените, семейните и тези със средно 
образование,. 

Данните се потвърждават и от други авто-
ри, които посочват, че обгрижването е хроничен 
стресор, под чието въздействие попадат най-чес-
то жените – поставяйки ги пред повишен риск за 
развитието на депресивно разстройство [9]. При 
проучване на връзката между депресията и се-
мейния статус при наличието на инвалидизира-
що заболяване в семейството, е установено, че 
бракът е протективен фактор за мъжете, но е 
рисков фактор за жените по отношение на разви-
тието на депресивно разстройство [11].

При изследване на грижещите се за 100 па-
циенти на ПХД с давност повече от 4 месеца е 
установено, че по-голямата част от тях са жени, 
семейни, на средна възраст и с нисък социално-
икономически статус. Близките, полагащи грижи 
за пациентите, най-често са техните съпруги или 
деца, като влияние върху психичното им здраве 
имат следните фактори: жизнеността на пациен-
та, роднинската връзка с него (жени/съпруг) и на-
личието на болки при пациента. Според авторите 
грижата за пациент на ПХД може да има небла-
гоприятни ефекти върху качеството на живота на 
близкия, особено при отчитане на емоционални-
те аспекти на роднинските връзки (жени/съпру-
зи), което определя необходимостта от социална 
подкрепа и психологични интервенции, насочени 
към цялото семейство [4].

При изследване на близки, които полагат гри-
жи за пациенти на ПХД и перитонеална диализа, 
е установено, че 32% от тях имат прояви на де-
пресия [3]. Други автори също потвърждават нали-
чието на взаимовръзка между депресивните про-
яви при пациенти с ХБН на ПХД и емоционалното 
състояние на близките, полагащи грижи за тях [6]. 

Депресивни прояви са установени при 25% от ли-
цата, полагащи грижи за болни с деменция, като 
приблизително при 30% от случаите депресивно-
то разстройство персистира [2].

Нашите резултати разкриха, че и двете групи 
имат прояви на тревожност, депресия със суици-
ден риск и нарушено социално функциониране, 
като при сравнението между тях не беше уста-
новена статистически значима разлика. Близките 
на пациентите от двете групи приемаха психо-
тропни медикаменти, с оглед овладяване на тре-
вожно-депресвните прояви. 

Грижите на екипите от диализните центрове е 
желателно да бъдат насочени към цялото семей-
ство. В научната литература съществуват публи-
кации, които препоръчват провеждането на обу-
чителни програми, насочени към психологичната 
подготовка на пациентите с ХБН и членовете на 
техните семейства [8]. Необходимо е провежда-
нето на обучение – не само за хроничните сома-
тични заболявания, но и за близките на пациен-
тите с психични разстройства.

Изследователи проучват семейните отноше-
ния, социалното функциониране и подкрепата 
при 709 роднини на пациенти с шизофрения и 
646 близки на пациенти със соматични заболя-
вания (хронични сърдечни, мозъчни, диабетни, 
бъбречни и белодробни). При всички изследва-
ни „последиците” от грижите през последните 2 
месеца са ограничения в социалните дейности, 
наличието на семейна дисфункция и преживява-
ния на „чувство за загуба”. От друга страна, со-
циалната подкрепа и помощ при спешни случаи 
приоритетно получават роднините на пациентите 
със соматични заболявания, в сравнение с род-
нините на пациенти с шизофрения. 

Резултатите от това проучване подчертават 
необходимостта от оказване на подкрепа на се-
мействата на хората с хронични заболявания, коя-
то да бъде насочена към предоставяне на инфор-
мация относно естеството и хода на болестта при 
пациента, обучение на близките за симптомите на 
болестта и психотерапевтична работа с тях, как-
то и развити на социалните услуги в подкрепа на 
роднините на психично болни (шизофрения) [10].

Според други автори е необходимо осигуря-
ването на грижи за членовете на семейството с 
хронично болен, тъй като обгрижването може да 
доведе до „чувство на бреме” или „натиск върху 
лицата”, грижещи се за болния, влошаване на ка-
чеството на живота им, промени както в ролите, 
така и в грижите за болните, налагащи се в хода 
на заболяването [12].

Ефективността от провеждането на интервен-
ции в рамките на семейството има важна роля 
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по отношение на превенцията и терапията на 
заболяванията. Основните насоки на семейните 
интервенции могат да бъдат ориентирани към че-
тири клинични области: грижи за семейството на 
възрастен болен; участието на съпрузите в тера-
пията на хроничните заболявания при възрастни; 
хронично заболяване в детска възраст и промо-
ция на здравето [5].

Пациентите с психични разстройства имат 
някои възможности за включване в различни со-
циални услуги в общността, които да им помог-
нат за тяхната реинтеграция и социализация, от 
друга страна – на хората в трудоспособна въз-
раст, както и на техните близки да се предоста-
вят начини за трудова реализация за извършва-
не на социални услуги в общността: социален 
асистент и други. Нашите резултати сочат, че 
малък брой от пациентите с психични разстрой-
ства ползват социални услуги в общността, един 
от близките е социален асистент на пациента, а 
относително по-голям брой от децата и юношите 
посещават дневни центрове.

Изграждането на дневни центрове, предла-
гащи комплексни услуги, отговарящи на нужди-
те на техните потребители, дава възможност за 
подобряването на качеството на живота на ця-
лото семейство. Дневните центрове предоставят 
подкрепа, включване в терапевтични програми и 
провеждат обучение в социални умения, като по 
този начин имат за цел подобряване на социал-
ното функциониране на пациента. 

Поради значително ограничения брои на 
дневните центрове, потребностите от грижи за 
пациентите с психични разстройства водят до 
търсенето на алтернативи и до максимално из-
ползване на наличните ресурси – дневен стацио-
нар, който се приема като алтернатива на хос-
питализацията. Дневният стационар има редица 
предимства: в по-малка степен се нарушава еже-
дневието на пациентите с психични разстрой-
ства, лечението им се извършва в по-слабо рес-
триктивна среда и се избягва стигмата, свързана 
с психиатричната хоспитализация. Програмите в 
дневния стационар се използват в ранната фаза 
на стабилизация и са ограничени по време, като 
спомагат за намаляване честотата на рехоспита-
лизациите и за по-добро запазване на ролевото 
функциониране на пациентите с психични раз-
стройства в рамките на средата им. 

ИЗВОДИ

Грижите за хронично (соматично и психично) 
болен оказват влияние върху психичното състоя-
ние на полагащите грижи за него, като близкият 

от своя страна повлиява върху протичането на 
болестта и провежданото лечение. 

Нужно е изграждането на „мрежа” от социал-
ни услуги в общността за хора с хронични (со-
матични и психични) заболявания, като техните 
семейства също е необходимо да получават со-
циална подкрепа, да участват в процеса на взе-
мане на решения за предоставянето на социални 
услуги и да се създадат възможности за трудова 
реализация на близките – социален асистент и 
т.н. От друга страна, пациентите следва да полу-
чават подкрепа за независим живот и социално 
включване, като по този начин да се ограничи 
нуждата от институционални грижи за тях. 

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Машонова Т. Въпросникът за общо здравно състоя-
ние на D. Goldberg в нов превод на български език. В: За-
дачи на медицинската психология (ред. В. Влахова-Николова 
и други), Офсетова база при Медицински университет, Плов-
див, 1994, 43-46.

2. Ballard CG, Eastwood C, Gahir M et al. A follow up study 
of depression in the careers of dementia sufferers, BMJ, 1996, 
312-947. 

3. Belasco A, Barbosa D,  Bettencourt AR et al. Quality of 
Life of Family Caregivers of Elderly Patients on Hemodialysis and 
Peritoneal Dialysis. Am J of Kidney Dis., 2006, 48:955-963.

4.  Belasco AG, Sesso R. Burden and quality of life of 
caregivers for hemodialysis patients”. Am J of Kidney Disease, 
2002, 39, 805-812.

5. Campbell TL. The effectiveness of family interventions for 
physical disorders. JMFT, 2003, 29:263-281.

6. Deneker B, Kimmel PL, Ranich T et al. Depression and 
marital dissatisfaction in patients with end-stage renal disease 
and in ther spouses. Am J of Kidney Dis., 2001, 38(4): 839-846.

7. Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General 
Health Questionnaire, Psychol. Med., 1979, 9: 139-145.

8. Kimura H, Ozaki N. Diagnosis and treatment of depression 
in dialysis patients. Ther Apher Dial, 2008, 10(4): 328-332.

9. Livingston G, Manela M, Katona C. Cost of community 
care for older people. Br J Psych., 1997, 171: 56-59.

10. Magliano L,  Fiorillo A, De Rosa C et al. Family burden 
in long-term diseases: a comparative study in schizophrenia vs. 
physical disorders. Soc Sci Med, 2005, 61(2): 313-322, 2005.

11. Prince MJ, Harwood RH, Thomas A, et al. A prospective 
population-based cohort study of the effects of disablement and 
social milieu on the onset and maintenance of late-life depression. 
Psychol. Med., 1998, 28:337-350. 

12. Sales E. Family burden and quality of life. Qual Life Res, 
2003, 12, (Suppl. 1): 33-41.

 Адрес за кореспонденция:
Д-р Елена Иванова
Клиника по психиатрия
УМБАЛ „Александровска”
ул. „Св. Г. Софийски” № 1
1431 София
GSM: 0895472527
е-mail: helen_aivan@abv.bg



30 ОБЩА МЕДИЦИНА, 19, 2017, № 3

ВЪВЕДЕНИЕ
Все по-често се наблюдават кожни реакции в 

резултат на променена сензитивност и фотосен-
зитивност към лекарствени и козметични средст-
ва [3] за локално приложение. Депигментиращи-
те средства се употребяват с цел постигане на 

по-добър козметичен ефект, самостоятелно или 
в комбинация с други средства, понякога неза-
висимо от лекарските предписания и с излагане 
на кожата на UV лъчи след апликацията им. В 
резултат на широката им употреба се развиват 
контактни алергични реакции най-често към ти-

КОЖНА ФОТОСЕНЗИТИВНОСТ КЪМ ЛОКАЛНИ ДЕПИГМЕНТАНТИ – РЕЗУЛТАТИ КОЖНА ФОТОСЕНЗИТИВНОСТ КЪМ ЛОКАЛНИ ДЕПИГМЕНТАНТИ – РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ЕДНОГОДИШНИ ФОТОЕПИКУТАННИ ТЕСТВАНИЯОТ ЕДНОГОДИШНИ ФОТОЕПИКУТАННИ ТЕСТВАНИЯ

Д. Бръмбарова и Цв. Абаджиева

Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

SKIN PHOTOSENSITIVITY TO TOPICAL DEPIGMENTARY PRODUCTS – RESULTS SKIN PHOTOSENSITIVITY TO TOPICAL DEPIGMENTARY PRODUCTS – RESULTS 
FROM ONE-YEAR PHOTOPATCH TESTS FROM ONE-YEAR PHOTOPATCH TESTS 

D. Brambarova and Cv. Abadjieva

Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty, Medical University – Plovdiv

Резюме. Данните за кожна фотосензитивност на локалните депигментанти са малко. Целта 
на нашето проучване е да се изследва кожната фотосензитивност към локални фотоалергени 
от Европейската стандартна фотосерия и 5 от най-често използваните и достъпни в България 
локални депигментанти. Тествани са 51 здрави лица от двата пола над 18-годишна възраст. При 
фотоепикутанното тестване при 8 души са отчетени общо 12 положителни проби (1,17% от 
всички проби) към 5 алергена от фотоепикутанната серия. Към Benzophenone-3 са отчетени 4 
положителни проби (0,39% от всички проби). Към депигментантите са отчетени 6 положителни 
проби, които са съмнителни (2) и слабо позитивни (4). Силно позитивни реакции не са отчетени. 
Освен това са отчетени 4 иритативни реакции и 2 реакции на десенсибилизация. Общият брой 
положителни проби (6) към локалните депигментанти е по-малък от този към Европейската 
стандартна фотосерия. На всички тествани с положителни проби са дадени препоръки за избяг-
ване на контакт с фотоалергена.

Ключови думи: кожна фотосензитивност, фотоепикутанно тестване, локални депигментанти

Abstact. There are few data regarding skin photosensitivity to topical depigmentants. The aim of our study 
was to examine cutaneous reactions to topical allergens. Photopatch tests were performed with European 
Photopatch Baseline Series and 5 of the most popular and available bleaching products. 51 healthy subjects 
of both sexes, aged over 18 years old were tested. Photopatch test was read with positive reactions in 8 sub-
jects (46.2%). In Photopatch testing were reported 12 positive reactions (1.17% of all reactions). There were 
four positive reactions to Benzophenone-3 (0.39% of all reactions). Six positive reactions were detected to 
topical depigmentants, which were doubtful and weak positive reactions. There were no reported strong and 
extreme positive reactions to topical depigmentants. There were four irritant reactions and two reactions of 
desensitization. Positive reactions more often had been observed in Baseline Series. All tested subjects with 
positive samples were given recommendations to avoid contact with established allergens.

Key words: skin photosensitivity, photopatch test, topical depigmentary products
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розиназните инхибитори: деривати на вит. C, 
Hydroquinone, Arbutin, Kojic acid. За диагностици-
рането на тези реакции се използва епикутанно 
тестване [8]. Има тенденция все повече хора да 
употребяват локални депигментанти независимо 
от лекарските предписания, което увеличава ри-
ска от нежелани реакции, включително развитие 
на кожна сензитивност. Изследвания се правят на 
активните съставки на депигментантите. Малко е 
информацията за безопасността, вкл. контактни-
те алергични реакции. Ако при някой пациент се 
появят оплаквания, то той се тества със съответ-
ното използвано средство. При нашето изслед-
ване са тествани 5 от най-често използваните и 
достъпни в страната локални депигментантанти. 
Алергичните реакции към козметични средства 
са малко, а иритативните са по-чести [9].

ЦЕЛ 

Целта на изследването е да се проучат кож-
ните реакции и да се обобщят резултатите от фо-
тоепикутанни тествания за едногодишен период 
към стандартни епикутанни фотоалергени и 5 ло-
кални депигментанта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Включени са здрави лица от двата пола над 
18 години от град Пловдив и региона. Всички те-
ствани отговарят на изискванията за провеждане 
на фотоепикутанно тестване: дерматологично 
здрави в момента на тестването – без обриви по 
кожата, в добро общо състояние, без тежки общи 
заболявания и противопоказания за провеждане 
на тестването (остър инфаркт на миокарда, де-
компенсиран захарен диабет, декомпенсирана 
тиреотоксикоза, бъбречна недостатъчност, ак-
тивна туберкулоза, бременност, остра и хронич-
на екзема, уртикария, микоза и др.). Не приемат 
и няма локално приложение на медикаменти, ко-
ито могат да повлияят резултата от изследването 
(кортикостероиди, антихистамини, транквилиза-
тори, симпатикомиметици).

Кожноалергични изследвания. Проведено 
е фотоепикутанно тестване (Photopatch test) с 5 
локални депигментанта, Европейска стандарт-
на фотосерия (European Photopatch Baseline 
Series, Chemotechnique Diagnostics, Sweden) 
и контрола. Локалните депигментанти са 5 от 
най-често използваните и достъпни на пазара: 
Depigmentant cream (Avene), Depiderm PI cream 
(Uriage), Melascreen cream (Ducrey), Skinoren 
cream (Schering-Plough), Clairial cream (SVR). 

Използваната Европейска стандартна фотосе-
рия включва 20 алергена. Изследваните алер-
гени се поставят в стандартни хипоалергенни 
камери АК-8, като две серии лепенки с алергена 
се залепват двустранно на гърба. На втория ден 
лепенките от едната страна се свалят и се отчи-
та реакцията. Прави се облъчване с UVA лъчи с 
5 J/cm² на едната половина на гърба. За целта 
е използвана калибрирана UV лампа Waldmann 
(Herbert Waldmann GmbH&Co KG, Villingen-
Schwenningen, Germany) с 10 флуоресцентни 
крушки (Philips, Hamburg, Germany). След 24 
часа сравнително се отчитат облъчените и не-
облъчените полета. Отчитането е направено 
според изискванията на International Contact 
Dermatitis Research Group (ICDRG). 

Изследването е проведено с разрешение на 
Етичната комисия на МУ – Пловдив.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Тествани са 51 здрави лица (20 мъже и 31 
жени) за едногодишен период. Резултати са отче-
тени при 49 лица. Преобладаващата част от тест-
ваните са хора в активна възраст, а четирима са 
пенсионери (7,69%).

При фотоепикутанното тестване на 48-ия час 
с базовата европейска фотосерия са отчетени 
12 положителни проби при 8 лица и при 41 души 
всички проби са отрицателни. 

При Photopatch test с Европейска стандартна 
фотосерия са отчетени следните проби: 12 поло-
жителни фотоепикутанни проби, 2 контактни ре-
акции и 6 реакции на десенсибилизация. 

Положителните фотоепикутанни проби са 
отчетени към общо 5 фотоалергена: Benzophe-
none-3, Ethylhexyl methoxycinnamate, Octocrylene, 
Isoamyl p-Methoxycinnamate и PABA. Към оста-
налите 15 фотоалергена не е отчетена фото-
чувствителност (Benzophenone-4, 4-Methylben-
zylidene camphor, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenol triazine, 
Drometrizole trisiloxane, Ketoprofene, 2-(4-Diethyl-
amino-2-hydroxybenzoyl)-benzoic acid hexylester, 
Ethylhexyl triazone, Methylene bis-benzotriazolyl 
tetramethyl-butylphenon, Etofenamate, Diethylhexyl 
butamido triazone, Piroxicam, Benzidamine hydro-
chloride, Promethazine hydrochloride и Decyl glu-
cosid) (табл. 1).

В табл. 1 е представено процентното разпре-
деление на отчетените 12 положителни проби 
към Европейската стандартна фотосерия като 
процент от всички 1174 отчетени проби при фото-
епикутанното тестване.
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Таблица 1. Photopatch test: oтчетени 12 положителни 
фотоепикутанни проби

Алерген
Брой 

положител-
ни проби

% от всич-
ки отчетени 
1174 проби

Benzophenone-3 4 0,39

Ethylhexyl methoxycinnamate 2 0,19

Octocrylene 2 0,19

Isoamyl p-Methoxycinnamate 2 0,19

PABA 2 0,19

Benzophenone-4, 
4-methylbenzylidene camphor, 
Butyl methoxydibenzoylmethane, 
Bis-ethylhexyloxyphenol 
methoxyphenol triazine, 
Drometrizole trisiloxane, 
Ketoprofene, 2-(4-Diethylamino-
2-hydroxybenzoyl)-benzoic acid 
hexylester, Ethylhexyl triazone, 
Methylene bis-benzotriazolyl 
tetramethyl-butylphenon, 
Etofenamate, Diethylhexyl 
butamido triazone, Piroxicam, 
Benzidamine hydrochloride, 
Promethazine hydrochloride, 
Decyl glucosid

0 0

Общо 12

Отчетени са две контактни реакции (0,19%) 
към benzophenone-4, които са слабо положител-
ни реакции (+). Реакции на десенсибилизация са 
общо 6 (0,58% от всички отчетени проби). Те са 
отчетени към ethylhexyl methoxycinnamate, octo-
crylene и bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenol 
triazine. 

Всички наблюдавани позитивни фотоепику-
танни проби са към химични фотофилтри. Към 
тях често се установяват позитивни реакции [3], 
което е наложило включването им в Европейска 
стандартна фотосерия. Отчетените реакции на 
десенсибилизация се обясняват с ефекта на UV 
лъчите, който се използва за фототерапия при 
екзема на ръцете [4].

При нашето изследване най-чест фотоалер-
ген е benzophenone-3. Също така всички позитив-
ни реакции са към фотопротекторите. Най-чести 
алергени сред фотофилтрите са тези с органичен 
произход като benzophenone-3 (oxybenzone) [5]. 
Benzophenone-3 и benzophenone-4 са UV филтри 
във фотопротекторите и други козметични проду-
кти. Benzophenone-3 е най-широко използван във 
фотопротекторите. Те са известни като контактни 
и фотоалергени. Те са най-чести фотоалергени 
в САЩ [7]. Benzophenone-3 (UV протектор) дори 

е добавен в стандартната серия за епикутанно 
тестване на Mayo Clinic, като има изискване из-
следваните лица да не са посещавали солари-
уми преди теста [10]. Изследователите отчитат 
1,4% позитивни контактни реакции при тествани 
2018 души и 0,5% иритативни реакции, като по-
зитивните реакции са съмнителни и слабо пози-
тивни [10].

При фотоепикутанното изследване са тест-
вани и 5 депигментанта за локално приложение 
върху кожата: Depigmentant, Depiderm PI, Melas-
creen, Skinoren и Clairial. Към тях са отчетени 6 
положителни фотоепикутанни проби (табл. 2).

Таблица 2. Отчетени фотоепикутанни проби към ло-
кални депигментанти 

Депигмен-
танти ?+ + ++/ +++ IR DS

Общ брой 
положителни 

проби

Depigmentant 1 0 0 0 0 1

Depiderm Pl 0 2 0 0 2 2

Melascreen 1 0 0 0 0 1

Skinoren 0 2 0 2 0 2

Clarial 0 0 0 2 0 0

Общ брой положителни проби 6

Всички отчетени фотоалергични реакции са 
съмнителни (2) и слабо позитивни (4). Силно по-
зитивни фотоалергични реакции не са отчетени. 
Освен това са наблюдавани 4 иритативни реак-
ции (IR) и 2 реакции на десенсибилизация (DS). 
Отчетените положителни фотоепикутанни проби 
към депигментантите за локално приложение са 
представени в табл. 2.

Общият брой положителни проби (6) към де-
пигментантиращи препарати е по-малък от този 
към Европейската стандартна фотосерия (12). 
Към депигментантите за локално приложение не 
са отчетени положителни (++) и силно положител-
ни реакции (+++), а към Европейската стандарт-
на фотосерия има 6 положителни реакции (++), 
силно положителни реакции (+++) няма. За раз-
лика от фотосерията, към която не са отчетени 
иритативни реакции, към депигментантите има 4 
иритативни реакции. Локалните депигментанти 
най-често предизвикват иритативни реакции [6]. 
Алергичните реакции към козметични средства 
са малко, а иритативните са по-чести. Смята се, 
че засягат по-малко от 1% от населението и 4 до 
9% от пациентите с алергичен контактен дерма-
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тит [9]. Наличието на повече иритативни реакции 
може да се свърже с механизма на действие на 
тази група локални средства и е очаквано, което 
налага внимание при предписването и употреба-
та им. Трябва да се има предвид, че локалната 
иритация може да играе роля като фактор, на-
рушаващ бариерните функции на кожата и пред-
разполагащ към развитие на алергия [1].

При Европейската стандартна фотосерия ре-
акциите на десенсибилизация са 6, а към депиг-
ментантиращите препарати са 2. Контактни реак-
ции към фотосерията са 2, при депигментантите 
такива липсват.

Необходими са още изследвания и набиране 
на повече данни, за да се направи по-достоверна 
оценка за честотата на фотоепикутанните реакции 
сред популацията към локални депигментанти.

На всички тествани с положителни фотоепи-
кутанни проби са дадени препоръки за избягване 
на контакт с фотоалергена и на експозиция на 
слънчеви или UV лъчи; незабавно отсраняване 
на установения фотоалерген, при случайно по-
падане върху кожата и лигавиците; прилагане на 
фотозащита [2].
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Резюме. Целта на настоящата публикация е да се идентифицират и анализират публикува-
ни данни от оценки на здравни технологии за прогнозиране на риска от рецидив при пациенти 
с ранен рак на млечната жлеза (РМЖ), проведени в други страни; моделиране на разходите и 
здравните ползи от използването на Mamma Print в България и реимбурсиране от публичния здра-
вен фонд, в сравнение с използваните диагностични алтернативи; моделиране на бюджетното 
въздействие на Mamma Print (МР) за петгодишен бъдещ период; валидиране на получените ре-
зултати от оценката на здравната технология в сравнение с публикувани съотносими данни. 
Проведено е литературно търсене на публикувани данни от оценки на здравни технологии за 
определяне на риска за рецидив на РМЖ, което обхваща периода 2008-2017 г. За оценяване на МР 
е използван икономически анализ от типа разход/ефективност (cost-effectiveness analysis – CEA), 
базиран на модел на Марков с три здравни състояния, гледна точка на трета страна платец, 
времеви хоризонт 10 години, дисконтиране на здравните разходи и ползи с 5% годишно и вероят-
ностен анализ на чувствителността, като метод за оценяване на несигурността (probabilistic 
sensitivity analysis – PSA). Здравните ползи са представени като спечелени години живот с добро 
качество (quality-adjusted life years – QALY). За личностна оценка на ползите за здравето е използ-
ван методът EQ–5D. В резултат на проведената икономическа оценка и моделирани данни може 
да обобщим, че МР е разходно ефективна здравна технология в сравнение с Adjuvant Online (AO) 
за прогнозиране на риска за рецидив и вземане на терапевтични решения за лечение на пациенти 
с ранен РМЖ в България (ICER 7166 лв./QALY). Използването на Mamma Print за определяне на 
терапевтичната стратегия за лечение на пациенти с ранен РМЖ ще доведе до намаляване на 
разходите за химиотерапия най-малко с 28% в България (приблизително намаление с 3100 лв. 
за пациент). Резултатите от настоящата оценка за здравната технология Mamma Print са в 
съответствие с резултатите от проведени подобни оценки в САЩ и Швейцария, както и с диаг-
ностичните препоръки на NICE във Великобритания.

Ключови думи: рак на гърдата, анализ разход/ефективност на диагностични алтернативи, 
Mamma Print, оценки на здравни технологии
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ВЪВЕДЕНИЕ

В България нивото на заболяемост от рак 
на млечната жлеза (РМЖ) се увеличава сред-
ногодишно с 1,8%, като смъртността остава без 
статистически значима промяна. Заболяването 
е на първо място по честата при жените и пред-
ставлява 26,4% от всички злокачествени заболя-
вания. През 2012 г. са регистрирани 3923 нови 
случая (заболяемост 104,6/100 000), като през 
същия период са починали 1364 жени (смъртност 
36,4/100 000). Заболяемостта от рак на гърдата 
се увеличава с напредване на възрастта след 35 
години и достига своя пик във възрастова група 
65-69 години (234,3/100 000) [1].

Заболяемостта от рак на гърдата в България 
е по-висока от средната за ЕС. Данните за 2012 
г. са 104,6/100 000 жени в Българя при средни 
стойности за ЕС от 94,2/100 000 жени.

Смъртността от РМЖ в България също е по-
висока от средната за ЕС – 36,4 в сравнение съ-
ответно с 23,1 на 100 000 жени.

Петгодишната релативна преживяемост от 
заболяването в нашата страна е 72,8%, като е 
по-ниска от средната за ЕС – 83,8% [2].

Прогнозните данни за 2016 г. предвиждат 
4107 новодиагностицирани случая с РМЖ в Бъл-
гария и 1394 починали жени [1].

Всички цитирани статистически данни обос-
новават социалната значимост на заболяването 
и значението на точната прогноза за рецидив на 
РМЖ, което е в основата на препоръчителната 
терапевтична стратегия.

Оценяваната здравна технология Mamma Print 
(MP) представлява in vitro диагностично медицин-
ско изделие – геномен тест, който анализира актив-
ността на комплекс от 70 гена при пациенти с опе-
рабилен РМЖ в ранен стадий (I-II). Основната цел 
на приложението на геномния тест Mamma Print 
е да бъде взето решение за терапевтична стра-
тегия, базирана на степента на риск за рецидив 
на заболяването в следващия 10-годишен период. 
При пациенти с нисък риск се избягва химиотера-
певтичното лечение, подобрява се значително ка-
чеството на живот на пациентите и се спестяват 
публични разходи, свързани с химиотерапията и 
нежеланите лекарствени реакции, характерни за 
този тип лечение. Процесът на оценка на здравни-
те технологии при медицинските изделия има съ-
ществени разлики в сравнение с добре познатите 
и утвърдени методи и практики при лекарствените 
продукти [22] и при тях се изисква един различен 
подход при оценяването им.

Същест вуват специфични характеристики 
на in vitro диагностичните медицински изделия, 
по-конкретно по отношение на тяхната класифи-
кацията в зависимост от риска, процедурите за 
оценяване на съответствието и безопастността 
при тяхната употреба [23]. 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
  Идентифициране и анализ на публикувани 

данни от оценки на здравни технологии за прог-
нозиране на риска от рецидив при пациенти с ра-
нен РМЖ, проведени в други страни.

Summary. The purpose of this publication is: to identify and analyze published data from health technology 
assessments to predict the risk of relapse in patients with early-stage breast cancer; to model the costs and 
health benefi ts of using Mamma Print in Bulgaria and reimbursing from the Public Health Fund compared to the 
diagnostic alternatives used; to model the budgetary impact of the Mamma Print over a 5 year future period; to 
validate the results of the health technology assessment compared to published relevant data. A literature search 
of published data from health technology assessments for risk assessment for breast cancer recurrence was 
carried out covering the period 2008-2017. A cost-effectiveness analysis (CEA) was used to evaluate Mamma 
Print (MP), based on Markov‘s model with three health conditions, third-party payer perspective, 10-year time 
horizon, discounting health costs and benefi ts with a 5% annually and probabilistic sensitivity analysis (PSA). 
Health benefi ts are represented as quality adjusted life years (QALY). The EQ-5D method is used to personally 
assess the health benefi ts. As a result of the economic assessment and modeling of the data, we can summarize 
that the MP is a cost-effective health technology compared to the Adjuvant Online (AO) for predicting the risk 
of relapse and making therapeutic decisions for the treatment of patients with early-stage breast cancer in 
Bulgaria (ICER BGN 7166/QALY). The use of Mamma Print to determine the therapeutic strategy for treating 
patients with early-stage breast cancer will reduce the cost of chemotherapy by at least 28% in Bulgaria (an 
approximate decrease of BGN 3100 per patient). The results of this Mamma Print health technology assessment 
are consistent with the results of similar estimates in the United States and Switzerland, as well as the NICE 
diagnostic recommendations in the UK.

Key words: breast cancer, cost-effectiveness analysis of diagnostic alternatives, Mamma Print, health 
technology assessments
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  Моделиране на разходите и здравните пол-
зи от използването на МР в България и реимбур-
сиране от публичния здравен фонд, в сравнение 
с използваните диагностични алтернативи.

  Моделиране на бюджетното въздействие 
на МР за петгодишен бъдещ период. Валидиране 
на получените резултати от оценката на здравна-
та технология в сравнение с публикувани съотно-
сими данни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проведено е литературно търсене на публи-
кувани данни от оценки на здравни технологии за 
определяне на риска за рецидив на РМЖ, което 
обхваща периода 2008-2017 г.

Идентифицираните съотносими данни са из-
ползвани за валидиране на резултатите от оцен-
ката на здравната технология МР, проведена в 
България.

За оценяване на МР е използван икономи-
чески анализ от типа разход/ефективност (cost-
effectiveness analysis – CEA), базиран на модел 
на Марков с три здравни състояния, гледна точка 
на трета страна платец, времеви хоризонт 10 го-
дини, дисконтиране на здравните разходи и пол-
зи с 5% годишно и вероятностен анализ на чувст-
вителността, като метод за оценяване на неси-
гурността (probabilistic sensitivity analysis – PSA). 
Здравните ползи са представени като спечелени 
години живот с добро качество (quality-adjusted 
life years – QALY). За личностна оценка на ползи-
те за здравето е използван методът EQ–5D.

РЕЗУЛТАТИ

Литературното търсене в базите данни 
MEDLINE, EMBASE, Cochrane library установи 
9 съотносими анализа разход/ефективност на 
здравни технологии за оценяване на риска за ре-
цидив на ранен РМЖ. Основните параметри са 
представени в табл. 1.

Анализът на публикуваните данни установи, 
че геномно стратифицираният риск чрез тех-
нологията МР е разходно ефективен подход в 
сравнение с терапевтични стратегии, основани 
на други методи за стратифициране на риска 
като Adjuvant Online (AO), Oncotype DX, S. Giallen 
guidelines, както и в сравнение със стратегията за 
прилагане на адювантна химиотерапия при всич-
ки пациенти. За моделиране на данни за здравни 
ползи в България са използвани икономически 
анализ разход/ефективност и модел на Марков. 
Здравните ползи на МР са представени като до-

пълнително спечелени години живот, съобразени 
с качеството (QALY), в сравнение с алтернатив-
ната диагностична технология АО. Входящите 
данни в модела са установените прогностични 
резултати за ниво на риска за рецидив на забо-
ляването в рандомизираното проспективно кли-
нично изпитване MINDACT. Моделирани данни 
за здравни ползи са МР vs. АО (ΔQALY +0,474).

В модела са включени разходи за здравната 
технология МР, разходи за химиотерапия и ендо-
кринна терапия на пациентите с ранен РМЖ, в 
зависимост от определеното ниво на риск от ре-
цидив на заболяването, както и болнични разходи 
за лечение и образна диагностика, заплащани по 
клинични пътеки от НЗОК. Разходите за химиоте-
рапевтичен цикъл и ендокринна терапия са изчис-
лени на базата на регистрираните дозови режими 
и референтните цени в Позитивния лекарствен 
списък (ПЛС) в България към април 2017 г.

Моделираните разходи за лечение на паци-
енти с ранен РМЖ в България са представени в 
табл. 2.

Здравните ползи и разходи са дисконтирани 
с 5% годишно. Резултатите от анализа разход/
ефективност са представени като инкрементално 
съотношение на допълнителни разходи и здрав-
ни ползи на оценяваната здравна технология МР 
в сравнение с диагностичната алтернатива АО. 
Данните са представени в табл. 3.

Бюджетното въздействие на технологията 
МР е определено като разлика в стойностите на 
публичните разходи за лечение на ранен РМЖ в 
България преди и след реимбурсирането на МР 
(допълнително бюджетно въздействие).

Времевият хоризонт във връзка с анализа на 
бюджетното въздействие е пет години.

Данните за публичните разходи за лечение 
на РМЖ в България след реимбурсиране на МР 
са представени в табл. 4, а преди реимбурсиране 
на МР – в табл. 5.

Данните за бюджетното въздействие на МР 
за петгодишен период са представени в табл. 6

ОБСЪЖДАНЕ

В резултат на проведената икономическа 
оценка и моделирани данни може да обобщим, 
че МР е разходно ефективна здравна технология 
в сравнение с АО за прогнозиране на риска за 
рецидив и вземане на терапевтични решения за 
лечение на пациенти с ранен РМЖ в България 
(ICER 7166 лв./QALY).

Използването на МР за определяне на тера-
певтичната стратегия за лечение на пациенти с 
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Таблица 1. Основни параметри на икономически оценки на различни технологии за стратифициране на риска за 
рецидив на ранен РМЖ

Автор, 
година Страна Целева попу-

лация Основни параметри Алтернативни 
технологии Δ QALY Δ Costs ICER

E. Chen et 
al., 2010 [4] САЩ

Ранен РМЖ, 
ER , HHC, 
< 55 години

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 5 години
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: PSA

MP vs. AO + 0,571 + $401 $702/QALY

M. Yang et 
al., 2012 [5] САЩ Ранен РМЖ, 

ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: PSA

MP vs. OTDX + 0,097 – $6284 МР доми-
нира

D. Gauchan 
et al., 2015 
[6]

САЩ Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO Подобни 
стойности – $22 800 МР доми-

нира

B. Jahn et 
al., 2015 [7] Австрия

Ранен РМЖ, 
ER , HHC, 
> 50 години

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

OTDX vs. AO +0,47 + €2215 €4712/
QALY

M. Kondo et 
al., 2012 [8] Япония

Ранен РМЖ, 
ER , 
HER 2 , HHC,

Перспектива: социална
Разходи: преки и косвени
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 5,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO N.A. N.A. $43 044/
QALY

V. Retèl et 
al., 2010 [9]

Швей-
цария

Ранен РМЖ, 
ER , HHC, 
< 50 години

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO + 0,24 + €1130 €4708/
QALY

MP vs. SGG +1,2 – €7430 МР доми-
нира

M. Kondo 
et al., 2008 
[10]

Япония Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: социална
Разходи: преки и косвени
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 5,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

NCCNG vs. 
RTPCRA N.A. N.A. $26 065/

QALY

SGG vs. 
RTPCRA N.A. N.A. $10 774/ 

QALY

V. Retèl et 
al., 2013 
[11]

Швей-
цария

Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO + 0,61 – €2407 МР доми-
нира

Y. Bonastre 
et al., 2014 
[12]

Фран-
ция

Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO N.A. + €2307

WTP € 50 
000/QALY,
Вероят-
ност за 
раз ходна 
ефектив-
ност: АО 
(92%), 
СТАР (6%), 
МР (2%)

MP vs. CTAP N.A. + €657

Използвани съкращения: РМЖ – рак на млечната жлеза, ННС – негативен нодален статус, ER – estrogen receptor, 
HER2 – human epidermal growth factor receptor 2, QALY – quality adjusted life years, ICER – incremental cost-effectiveness ratio, 
MP – Mamma Print, AO – Adjuvant Online, OTDX – Oncotype DX, SGG – S.Gallen guidelines, NCCNG – National comprehensive 
cancer network guideline, RTPCRA – 21-gene reverse transcriptase-polymerase chain reaction assay, CTAP – chemotherapy in all 
patients, PSA – probabilistic sensitivity analysis
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Таблица 2. Разходи за лечение на пациентите с ранен РМЖ в зависимост от риска за рецидив на заболяването

Параметър ОА, n = 100 MP, n = 100

Риск HR 500 (50%) LR 500 (50%) HR 358 (35,8%) LR 642 (64,2%)

Лекарствена терапия в резултат на определения риск

Химиотерапия (6 цикъла – DOC, EPI, CYC), бр. пац. 413 (82,7%) – 308 (86,0%) –

Химиотерапия и целева терапия (1 година – TRA), 
бр. пац. 87 (17,3%) – 50 (14,0%) –

Ендокринна терапия (5 години – EXE), бр. пац. – 250 (50,0%) – 321 (50,0%)

Ендокринна терапия (5 години – LET), бр. пац. – 250 (50,0%) – 321 (50,0%)

Разходи за диагностика и лекарствена терапия за пациент

Mamma Print, лв. – – 6500,00 6500,00

Химиотерапия, лв. 1065,76 – 1065,76 –

Химиотерапия и целева терапия, лв. 67 448,30 – 67 448,30 –

Ендокринна терапия EXE, лв. – 2061,65 – 2061,65

Ендокринна терапия LET, лв. – 1767,20 – 1767,20

Разходи за болнично лечение

Химиотерапия, лв. 3220,00 – 3220,00 –

Химиотерапия и целева терапия, лв. 11 610,00 – 11 610,00 –

Средни разходи

Среден разход за пациент в зависимост от риска, лв. 17 296,18 1914,43 21 228,85 8414,13

Общ среден разход, лв. 9605,30 13 001,98

Използвани съкращения: ER – estrogen receptor, HER2 – human epidermal growth factor receptor 2, MP – Mamma Print, 
AO – Adjuvant online, DOC – docetaxel, EPI – epirubicine, CYC –cyclophosphamide, EXE – exemestane, LET – letrozole, 
TRA – trastuzumab

Таблица 3. Допълнителни разходи (Δ costs), допълнителни здравни ползи (ΔQALY) и инкрементално съотношение 
(ICER) на МР в сравнение с АО в България, април 2017 г.

Диагностични алтернативи Δ Costs, лв. Δ QALY ICER, лв./ QALY

MP vs. AO + 3396,68 + 0,474 7166

Използвани съкращения: QALY – quality adjusted life years, ICER – incremental cost-effectiveness ratio, MP – Mamma Print, 
AO – Adjuvant online

Таблица 4. Годишен публичен разход за лечение на пациенти с ранен РМЖ и неопределен риск за рецидив, ако здрав-
ната технология МР се реимбурсира от НЗОК

Алтернативни диагнос-
тични и терапевтични 
стратегии

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти,
 бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Нова технология МР 863 5 609 500 878 5 707 000 894 5 811 000 910 5 915 000 927 6 025 500

Химиотерапия 621 10 740 816 632 10 931 072 643 11 121 328 655 11 328 880 667 11 536 432

Общо 863 16 350 316 878 16 638 072 894 16 932 328 910 17 243 880 927 17 561 932

Използвани съкращения: MP – Mamma Print
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ранен РМЖ ще доведе до намаляване на разхо-
дите за химиотерапия с 28% (средно 3100 лв. за 
пациент).

Резултатите от настоящата оценка на здрав-
ната технология – МР, са в съответствие с резул-
татите от проведени подобни оценки в САЩ [4, 6] 
и Швейцария [9, 11] и диагностичните препоръки 
на NICE във Великобритания [21].

Нетното бюджетно въздействие на МР, моде-
лирано въз основа на българските епидемиоло-
гични данни за период от 5 години, ще бъде 1,42 
млн. лв. през година 1, като постепенно ще се 
увеличи до 1,53 млн. лв. през година 5.

Средният годишен разход за лечение на па-
циент също ще бъде минимално увеличен с при-
близителна стойност 1500 лв. Същевременно с 
това преките разходи за химиотерапия на целе-
вата група пациенти ще бъдат намалени с 28% 
(приблизително 2,8 млн. лв.), като качеството на 
живот на пациентите ще бъде значително подо-
брено в резултат на съкращаване на излишните 
курсове химиотерапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основната цел на приложението на геномния 
тест Mamma Print е да бъде взето решение за тера-

певтична стратегия, базирана на степента на риск 
за рецидив на РМЖ в следващия 10-годишен пе-
риод. При пациенти с нисък риск се избягва хими-
отерапевтично лечение, подобрява се значително 
качеството на живот на пациентите и се спестяват 
публични разходи, свързани с излишните химио-
терапевтични курсове и нежеланите лекарствени 
реакции, характерни за този тип лечение.

В заключение на проведената оценка на 
здравната технология МР в България, базирана 
на модел на Марков и анализ разход/ефектив-
ност, може да обобщим, че Mamma Print е раз-
ходно ефективна здравна технология в сравне-
ние с Adjuvant Online за прогнозиране на риска 
за рецидив и вземане на терапевтични решения 
за лечение на пациенти с ранен РМЖ в България 
(ICER 7166 лв./QALY). Използването на Mamma 
Print  за определяне на терапевтичната стратегия 
за лечение на пациенти с ранен РМЖ ще дове-
де до намаляване на разходите за химиотерапия 
най-малко с 28% в България (приблизително на-
маление с 3100 лв. за пациент).

Резултатите от настоящата оценка за здрав-
ната технология Mamma Print са в съответствие с 
резултатите от проведени подобни оценки в САЩ 
и Швейцария, както и с диагностичните препоръ-
ки на NICE във Великобритания.

Таблица 5. Годишен публичен разход за лечение на пациенти с ранен РМЖ и неопределен риск за рецидив, ако здрав-
ната технология МР се реимбурсира от НЗОК

Алтернативни 
диагнос тични и 
терапевтични стра-
тегии

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Нова технология МР – – – – – – – – – –

Химиотерапия 863 14 926 448 878 15 185 888 894 15 462 624 910 15 739 360 927 16 033 392

Общо 863 14 926 448 878 15 185 888 894 15 462 624 910 15 739 360 927 16 033 392

Използвани съкращения: MP – Mamma Print

Таблица 6. Бюджетно въздействие на МР за петгодишен времеви хоризонт

Параметър Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Общо

Разходи с технология МР, лв. 16 350 316 16 638 072 16 932 880 17 243 880 17 561 932 84 726 528

Разходи без техноло гия МР, лв. 14 926 448 15 185 888 15 462 624 15 739 360 16 033 392 77 347 712

Общо добавени разходи, лв. + 1 423 868 + 1 452 184 + 1 469 704 + 1 504 520 + 1 528 540 + 7 378 816

Резултати за среден разход за пациент, лв.

Среден разход за пациент с МР, лв. 18 245 18 950 18 940 18 950 18 945 18 806

Среден разход за пациент без МР, лв. 17 296 17 296 17 296 17 296 17 296 17 296

Среден добавен разход за пациент, лв. + 949 + 1654 + 1644 + 1654 + 1649 + 1510

Използвани съкращения: MP – Mamma Print
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УВОД
Здравето като неотменимо човешко право и 

„състояние на пълно физическо, психическо и 
социално благополучие, а не само липсата на 
болест или недъг” (СЗО), включва твърде много 

фактори и взаимовръзки, които не позволяват на 
него да се гледа само като на обект, подложен на 
влиянието на явленията и факторите на външна-
та среда. Здравето, което се определя от факто-
рите на семейно-битовата, професионално-тру-

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО, СВЪРЗАНИ ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО, СВЪРЗАНИ 
С НАЧИНА НА ЖИВОТ ПРИ СТУДЕНТИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИС НАЧИНА НА ЖИВОТ ПРИ СТУДЕНТИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

В. Атанасова1, П. Гацева1, Г. Петрова2 и Г. Кавлаков1

1Катедра по хигиена и екомедицина
2Катедра „Сестрински грижи”, ФОЗ, Медицински университет – Пловдив

A STUDY ON SOME HEALTH RISK FACTORS RELATED TO LIFE STYLE A STUDY ON SOME HEALTH RISK FACTORS RELATED TO LIFE STYLE 
OF NURSING STUDENTSOF NURSING STUDENTS

V. Atanasova1, P. Gatseva1, G. Petrova2 and G. Kavlakov1 
1Department of Hygiene and Ecomedicine

2Department of Nursing, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv

Резюме. Проучена е честотата на най-често срещаните рискови фактори за здравето при 74 
студентки от специалността „Медицинска сестра” (първи курс), обучавани в Медицински универ-
ситет – Пловдив. Попълнен е анонимно въпросник, адаптиран за целите на проучването. Ана-
лизирана е честотата на рискови за здравето фактори като тютюнопушене, консумация на 
алкохол, ниска физическа активност. Проучени са начинът на живот, познанията и уменията на 
студентите, както и посещенията им в здравни заведения с профилактична цел. Изследването 
показва, че поведението на студентите се свързва с някои рискови фактори за здравето, като 
недостатъчна физическа активност, слабо енергично физическо натоварване и тютюнопушене, 
въпреки много добрата информираност за ролята им при поддържане на добро здраве. Отправе-
ни са препоръки с цел подобряване на здравното им поведение като бъдещи медицински специали-
сти, които ще насърчават спазването на здравословен начин на живот. 

Ключови думи: рискови фактори за здраввето, начин наживот, студенти медицински сестнри

Abstract. The frequency of the most common lifestyle-associated health risk factors in 74 fi rst-year nurs-
ing students from Medical University of Plovdiv was studied. The students anonymously fi lled in a survey 
questionnaire adapted to the aim of the study. The prevalence of the behavioral health risk factors: tobacco 
smoking, low physical activity, alcohol use were investigated. Students’ lifestyle, behavioral knowledge and 
skills as well as visits to the health institutions with prophylactic purposes and students’ self-rated health 
were examined too. The survey indicated that the behavior of the students is associated with some health 
risk factors as insuffi cient physical activity, mildly vigorous physical activity and smoking, despite very good 
students’ knowledge of their role for good health maintenance. Recommendations about improvement of 
healthy lifestyle as future nurses were made.

Key words: health risk factors, life style, nursing students
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довата, обществено-битовата среда и системата 
на здравеопазване, се влияе силно от обкръжа-
ващата социално-икономическа среда.

Хроничните неинфекциозни болести (ХНИБ) 
имат многофакторна етиология, като фактори-
те, свързани с начина на живот, са с най-голям 
относителен дял. Съществуват много доказател-
ства, че повечето от факторите на риска за тези 
болести подлежат на повлияване. Модифици-
рането на начина на живот е ключ за управле-
ние на установените рискови фактори за ХНИБ, 
включващи липсата или недостатъчната физи-
ческа активност, нездравословното храненето, 
тютюнопушенето, затлъстяването и употребата 
на алкохол [4]. Здравните съвети могат да спомо-
гнат за промени в поведението на пациентите и 
за поддържането на здравословни навици у тях. 
Следователно, здравните работници трябва да 
осигурят такова превантивно консултиране и да 
бъдат добре осведомени по тези въпроси [3, 7, 
9, 12, 13, 15].

Хроничните болести формират над 80% от 
структурата на леталитета и са главна причина 
за преждевременна смъртност в България. Ниво-
то на тези показатели е едно от най-неблагопри-
ятните в Европа. През 2007 г. у нас е проведено 
национално проучване за разпространението на 
факторите на риска за здравето на населението 
в активна възраст (25-64 г.), вкл. за нивото на зна-
нията за здравословен начин на живот и съответ-
но поведение [4]. 

Във връзка с това си поставихме за цел да 
проучим честотата на най-често срещаните фак-
тори на риска за здравето, свързани с начина на 
живот при студенти медицински сестри.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на проучването бяха 74 студентки 
медицински сестри от първи курс, обучавани в 
Медицински университет – Пловдив, на средна 
възраст 22,6 ± 6,0 год. Те попълниха анонимно 
стандартизирана анкетна карта, адаптирана за 
целта на проучването [4]. Оценен беше индексът 
на телесна маса (ИТМ) на студентите, съгласно 
критериите на СЗО от 2003 г. [18]. Анализирана 
е честотата на поведенческите фактори на рис-
ка за здравето, като тютюнопушене, ниско ниво 
на физическа активност, употреба на алкохол. 
Проучени са мненията на анкетираните относно 
собственото им здраве, както и колко често посе-
щават здравни заведения с профилактична цел. 
Изследвани са знанията и уменията на студенти-
те, вкл. поведението им за по-добро здраве.

Статистическата обработка на резултатите 
е извършена с помощта на SPSS for Windows 
и е оценена асоциацията между пропускане на 
сутрешна закуска; ниска физическа активност и 
наднормено телесно тегло при студентите. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Оценката на телесната маса на студентите 
въз основа на ИТМ (kg/m2) показва, че повече от 
половината от тях (62,2%) са с нормално тегло, а 
21,5% – с поднормено тегло. Със свръхтегло са 
14,9%, а със затлъстяване –1,4%.

На преглед при общопрактикуващ лекар или 
специалист през последната година са били по-
вече от половината от анкетираните студенти – 
61,6% (1-2 пъти годишно) и 32,9% (3-4 пъти го-
дишно).

 Само 5,5% от студентките не са посещава-
ли домашния си лекар или специалист. Подобно 
съотношение се запазва и по отношение на тър-
сенето на медицинска помощ през последната 
година – 67,2% от студентките са потърсили ме-
дицинска помощ, като честотата варира от един 
до 12 пъти. Повече от половината анкетирани 
(53,6%) са изпитвали чувство за тревожност над 
обичайното ниво през последния месец. Това 
може да се обясни с наличието на стресогенни 
фактори както от лично естество, така и от зао-
бикалящата учебна среда. 

Относно приема на лекарства през послед-
ната седмица преобладават витамините и хра-
нителните добавки, лекарствата за главоболие 
и други оплаквания. Около половината от анке-
тираните (43,8%) оценяват здравословното си 
състояние като добро, а около 1/3 – като сравни-
телно добро.

Профилактичните прегледи, дефинирането на 
факторите на риска от лекаря, с цел реализиране 
на интервенции срещу тях, са важни за успехите 
на политиката за по-добро здраве [4]. Повече от 
2/3 от анкетираните са измерили артериалното 
си налягане през последните 1 до 6 месеца. Това 
показва, че студентите имат здравни познания 
относно значението на един от важните рискови 
фактори за здравето, каквото е повишеното арте-
риално кръвно налягане. По отношение на често-
тата на изследване на холестерола обаче, другия 
основен фактор на кардиоваскуларния риск, има 
вариране в отговорите, като близо половината 
(42,5%) никога не са го изследвали и не помнят 
да са правили това. Резултатите ни от проучване-
то на тези фактори са много близки до данните от 
предишно наше съобщение [5].
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Тютюнопушенето е важен фактор на ри-
ска за здравето – свързано е с възникването на 
тежки хронични заболявания. Установена е за-
висимост между броя на изпушените цигари и 
риска от болести на органите на кръвообраще-
нието, болести на белия дроб, раковите заболя-
вания и други. Пасивното тютюнопушене също 
вреди на здравето [4, 12, 13]. През последните 
десетилетия практиката в много страни показа, 
че тютюнопушенето е предотвратима причина за 
голям брой хронични болести и преждевременна 
смърт. България заема едно от водещите места 
в света по употреба на тютюн. През последните 
десетилетия честотата на тютюнопушенето нара-
ства, а възрастта на пропушване се понижава [4]. 

Според резултатите от настоящото проучва-
не повече от половината анкетирани студенти са 
пушачи (фиг. 1).

45,10%

2,80%

52,10%

 Да  Не  Пушил съм, но сега не пуша

Фиг. 1. Относителен дял (/%) на студентите – 
пушачи и непушачи

Възрастта на пропушване е важна за риска 
от заболяване. Данните показват, че студентите 
започват да пушат средно на 17-годишна въз-
раст. Броят на изпушените цигари също има зна-
чение за нивото на риска за здравето. В зависи-
мост от този брой пушачите от изследването са 
разделени на умерени (от 1-10 цигари дневно), 
интензивни (11-20 цигари дневно) и над 20 ци-
гари – свръхинтензивни. Повече от половината 
студенти са умерени пушачи, а близо 1/3 са ин-
тензивни (фиг. 2).

67,60%

29,70%

2,70%

0 20 40 60 80

1-10 цигари

11-20 цигари

Повече от  20
цигари

Фиг. 2. Интензивност на тютюнопушенето (%) 
сред анкетираните студенти 

Един от критериите за определяне на сте-
пента на никотинова зависимост е интервалът от 
време между събуждането и запалването на пър-
вата цигара. До 5 минути след ставане от сън за-
палват първата си цигара 16,2% от пушачите; до 
30 минути - 32,4%, и до 1-3 часа след ставане от 
сън запалват първата си цигара повече от поло-
вината (51,4%). Почти половината (44,4%) от ак-
тивните пушачи трудно се въздържат да не пушат 
на място, където тютюнопушенето е забранено. 
Повече от половината пушещи (52,6%) имат же-
лание да спрат цигарите, а 40,5% от пушачите не 
са сигурни в това си желание, като не са правили 
опит да се откажат от цигарите. Голямо влияние 
върху формирането на навика да се пуши има се-
мейната среда. Свидетелство за това е, че 67,2% 
от анкетираните живеят в среда, където се пуши.

Доказано е, че политиките за среда без тютю-
нев дим, освен че предпазват непушачите от екс-
позиция на цигарен дим и намаляват негативния 
ефект от тютюнопушенето, водят до понижаване 
на употребата на тютюневи изделия, стимулират 
отказването или редуцирането на тютюнопуше-
нето при младите хора.

Положително е, че 94,1% от студентите спо-
делят мнението, че тютюнопушенето вреди на 
здравето. Същият дял анкетирани са информи-
рани за вредата от тютюнопушенето. Необходи-
ма е обаче промяна в личното им поведение за 
преодоляване на този вреден навик. 75% от пу-
шачите не са получили съвет за спиране на тю-
тюнопушенето. 

Ниската физическа активност е един от ос-
новните фактори на риска за здравето на населе-
нието. Заедно с други рискови фактори води до 
по-висока заболяемост и смъртност от хронични 
неинфекциозни болести [1, 4, 6, 10, 16]. 

Обездвиженият начин на живот, заедно с ре-
дица други фактори на риска, е причина за по-
висока заболяемост и смъртност от исхемична 
болест на сърцето, мозъчносъдова болест, диа-
бет, хипертонична болест, злокачествени новоо-
бразувания и др. Комбинациите от ниска физи-
ческа активност, повишено артериално налягане, 
повишен холестерол, наднормена телесна маса 
или затлъстяване многократно увеличават риска 
за здравето.

Изследвания у нас през последните десети-
летия показват, че ниската физическа активност 
е широко разпространена сред всички възрасто-
ви групи [1, 4]. Доказана е благоприятната роля 
на физическите упражнения върху здравния ста-
тус и умствения труд, какъвто е предимно трудът 
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на изследваните студенти. Отговорите на студен-
тите на въпроса Практикувате ли физически уп-
ражнения през свободното време? са предста-
вени на фиг. 3.

22,90%

10%

22,90%

38,50%

5,70%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ежедневно

4-5 пъти седмично

2-3 пъти седмично

Веднъж седмично

Не правя физ.
упражнения

Фиг. 3. Честота на физическа активност на 
студентите през свободното им време

С недостатъчна физическа активност (вед-
нъж седмично) през свободното време са 38,5% 
от студентите, а 5,7% съобщават, че изобщо не 
правят физически упражнения. 

Липсва енергично физическо натоварване 
при 6,7% от анкетираните, а при 28% е недос-
татъчно, въпреки много добрата им информира-
ност за ролята на физическата активност.

 За полезен ефект от физическите натоварва-
ния се препоръчва продължителността на едно 
натоварване да е 30 и повече минути, с усещане 
на леко задъхване или изпотяване [4]. Резултати-
те от изследването за продължителност на физи-
ческите усилия показват, че при повече от поло-
вината студенти (76,8%) средната продължител-
ност на едно усилие е 30-60 min, а за физическо 
усилие над 60 min съобщават 23,2% от тях. 

32,4% от студентите са с умерено физическо 
натоварване 2-3 дни през седмицата. Други авто-
ри намират, че над 50% от изследваните студен-
ти медици нямат значима физическа активност 
[7]. Предишно наше проучване, проведено сред 
студенти медици, показва, че лицата и от двата 
пола имат умерена физическа активност – 55% 
[3, 17].

Положителната роля на ходенето пеша за 
здравето е безспорно доказана. Този универсален 
начин на активност е приложим във всяка възраст. 
Данните от проучването разкриват, че по-голямата 
част от анкетираните (80%) ходят пеша всеки ден, 
като почти половината от тях (47,9%) отделят за 
ходене пеша повече от 60 min дневно. 

Средното време на ден, прекарано в седене, 
също характеризира степента на физическа ак-
тивност. Резултатите показват, че около полови-

ната (49,3%) от анкетираните прекарват средно-
дневно в седене 120-300 min, а почти 1/4 от тях 
и повече от 300 min. Това може донякъде да се 
обясни с особеностите на студентския труд.

Потърсена беше асоциация между физиче-
ската активност и телесната маса на студенти-
те. Резултатите показват, че относителният риск 
за свръхтегло и затлъстяване при недостатъчна 
физическа активност е RR = 7,759 (95% CI 1,829-
32,912), 2 = 11.71, P = 0.0010.

 Почти всички студенти (95,8%) са информи-
рани за ролята на физическата активност за под-
държане на добро здраве. Като основни източни-
ци на информация посочват лекарите, учебници-
те и медицинските списания, университета, ме-
диите, телевизия, интернет. В някои проучвания 
се съобщава за ясно изразена разлика между 
познанията на студенти по медицина за ползите 
от регулярната физическа активност и занимани-
ята им с физически упражнения [6]. Изследване 
на канадски учени установява, че за студентите 
от първи и втори курс от медицинските висши 
училища препоръките за по-висока физическа 
активност са от по-голямо значение за поддър-
жане на добро здраве, отколкото за студентите 
от трети и четвърти курс на обучение [16].

Злоупотребата с алкохол е честа проява 
на нездравословен начин на живот във всички 
страни. Доказано е, че е рисков фактор за арте-
риална хипертония, мозъчносъдова болест, исхе-
мична болест на сърцето, злокачествени и други 
заболявания, за редица психологични и социал-
ни последици. Съчетанието на алкохолната зло-
употреба с един, два или повече други рискови 
фактори увеличава риска за здравето многократ-
но [4, 7]. 

На въпроса Консумирате ли алкохол? 70% 
отговарят “понякога”; въздържатели са 27,1% от 
анкетираните, а 2,9% съобщават за ежедневна 
консумация. Средно 64.44% от студентите съоб-
щават за умерена консумация на алкохол – пре-
димно няколко пъти годишно и 2-3 пъти месечно. 
На фиг. 4 е представена честотата на консумация 
на различни видове алкохолни напитки – концен-
трати, вино, бира, като голяма част съобщават, 
че не консумират изобщо тези напитки, а при 
тези, които ги приемат, преобладаващ е приемът 
им няколко пъти годишно. 

За “разумна” алкохолна консумация, с отно-
сително нисък риск за здравето, при мъжете се 
счита количество до 280 ml АА седмично, риско-
ва е тя при 280-350 ml АА, а над това количество 
– консумацията е високорискова. При жените 
това количество е наполовина – съответно до 
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140 ml АА, 140-210 ml АА и над 210 ml АА [4]. 
Консумация на алкохол в граници до 280/140 ml 
АА седмично се установява при 82% от студен-
тите. Това може да се обясни с добрата инфор-
мираност на анкетираните за разумната граница 
на алкохолна консумация. 90% от студентите са 
информирани за разумната граница на алкохол-
ната консумация. Делът на студентите с рискова 
и високорискова консумация на алкохол е съот-
ветно 10% и 8%. Съвети за ограничаване употре-
бата на алкохол са получили предимно от член 
на семейството 41,7% от анкетираните и от друг 
източник – 45%. По-малък процент (13,3%) от 
студентите са получили съвет от лекар или друг 
медицински персонал.

Фиг. 4. Честота на консумация на различни видо-
ве алкохол

В проучване на структурата на хроничните 
неинфекциозни болести, свързани с храненето 
при студенти от Медицинския университет – Пле-
вен, се установява ролята на рискови за здраве-
то фактори като тютюнопушене, злоупотреба с 
алкохол и намалена двигателна активност [2]. 

Важна роля за здравословния начин на живот 
имат и хранителните навици, един от които е 
редовния прием на сутрешна закуска. За поло-
жителната асоциация между затлъстяването и 
пропускането на сутрешната закуска се съобща-
ва в редица напречно-срезови проучвания [8, 11, 
14]. Резултатите показват, че само около 1/4 от 
студентите (25,7%) закусват редовно сутрин, а 
около 1/3 (28,4%) изобщо не закусват.

Относителният риск за свръхтегло и затлъс-
тяване при студентите, които не закусват сутрин, 
е RR = 0.2793 (95% CI 0.07750-1.006), 2 = 7.46, 
P = 0.0098.

Нагласата за по-здравословно поведение е 
важна за подобряване на индивидуалното и по-
пулационното здраве [4]. Изследването показва, 
че 40% от студентите пушачи, са намалили пу-
шенето на цигари през последните месеци, като 
11,1% са спрели да пушат. Повече от половината 

студенти (69,1%) са увеличили двигателната си 
активност през последните месеци. Всичко това 
говори за една положителна промяна в начина на 
живот на съответните лица.

За да се постигне положителна промяна в по-
ведението за здраве, са необходими надеждни и 
достъпни източници на здравни знания. Здрав-
ните знания са инструмент, чрез който хората 
биха могли да повишат контрола върху собстве-
ното си здраве и да повлияят на факторите, кои-
то го обуславят. Практикуването на здравословен 
начин на живот зависи от познаването и спазва-
нето на определени правила за здравословно 
хранене, физическа активност, разумна употреба 
на алкохол, въздържане от тютюнопушене и дру-
ги [4, 7, 9, 10]. Изследваните студенти проявяват 
интерес към информацията за здраве и фактори-
те на риска за него. Като източници на информа-
ция предпочитат беседите и лекциите, телевизи-
ята, разговор с лекар, вестниците и списанията. 
Около 80% от анкетираните считат, че здравето е 
основно грижа или отговорност на самия човек, 
12,6% смятат, че отговорна за здравето им е дър-
жавата, а 9.5% – лекарите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поведението на изследваните студенти е 
свързано с някои рискови фактори за здравето, 
като тютюнопушене, недостатъчна физическа 
активност и липсата на енергично физическо на-
товарване въпреки много добрата им информи-
раност за ролята на тези фактори за поддържа-
нето на добро здраве. Отправени са препоръки 
с цел подобряване на здравното поведение на 
бъдещите медицински специалисти, които ще 
насърчават спазването на здравословен начин 
на живот при пациентите. 
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В световен мащаб (с изключение на Германия 
и Холандия) всички страни, включени в последния 
Global Kidney Health Atlas от април 2017, отчитат 
недостиг на нефролози и нужда от създаване на 
национални програми за диагностика и лечение 
на пациентите с терминална хронична бъбрчена 
недостатъчност (ТХБН). В 64% от страните съ-

ществува регистър на диализно болните, но само 
в 8% е наличен регистър на болните с хронично 
бъбречно заболяване в преддиализен стадий. 
Само 52% от страните имат достъп до световните 
препоръки за лечение на бъбречни заболявания, 
а едва 27% имат национални препоръки в тази на-
сока [4]. Всичко това обуславя ключовата роля на 

УСЛОЖНЕНИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА – ДИАГНОЗА УСЛОЖНЕНИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА – ДИАГНОЗА 
И ПОВЕДЕНИЕ. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР?И ПОВЕДЕНИЕ. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР?

Ив. Трендафилов

Медицински факултет, Медицински университет - София

COMPLICATIONS OF CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS – COMPLICATIONS OF CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS – 
DIAGNOSIS AND TREATMENT. WHAT GENERAL PRACTITIONERS NEEDS TO KNOW?DIAGNOSIS AND TREATMENT. WHAT GENERAL PRACTITIONERS NEEDS TO KNOW?

Iv. Trendafi lov

Faculty of Medicine, Medical University – Sofi a

Резюме. Продължителната перитонеална диализа (ПАПД) е един от методите на бъбречна замес-
тителна терапия при пациенти с терминална хронична бъбречна недостатъчност (ТХБН), при кой-
то диализното лечиние се осъществява в амбулаторни условия от обучен и колаборативен пациент 
през перитонеален катетър, имплантиран в коремната кухина, с перитонеален диализен разтвор, 
престояващ 4-6 часа в перитонеалната кухина, използвайки полупропускливите свойства на перито-
неалната мембрана за очистване на остатъчните метаболити от белтъчната обмяна, електроли-
ти и течности. ПАПД е сравним с хемодиализата по ефективност на очистване и има както предим-
ства, така и недостатъци спрямо нея. Основен недостатък на метода е по-кратката техническа 
преживяемост поради усложнения, които настъпват в хода на лечението. В статията са разгледани 
усложненията на ПАПД, методите за диагностицирането им, поведението и прогнозата.

Ключови думи: продължителната перитонеална диализа, усложнения, терминална хронична 
бъбречна недостатъчност, общапрактикуващи лекари

Abstract. Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) is one of the methods of renal replacement 
therapy in patients with end stage chronic kidney disease. In CAPD dialysis treatment is performed in 
outpatient settings by a trained and collaborative patient through a peritoneal catheter implanted in the 
abdominal cavity with a peritoneal dialysis solution, dwelling 4-6 hours in the peritoneal cavity using a 
semipermeable properties of the peritoneal membrane for the purifi cation of residual metabolites of protein 
metabolism, electrolytes and fl uids. CAPD is comparable to hemodialysis regarding depuration effi cacy 
and has both advantages and disadvantages compared to hemodialysis. A major disadvantage of CAPD 
is shorter survival due to technical complications that occur during treatment. This article discusses the 
complications of CAPD, the methods of diagnosis, treatment and prognosis.

Key words: continuous ambulatory peritoneal dialysis, complications, end stage chronic kidney disease, 
general practitioners
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общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в диагности-
ката и проследяването на пациентите с ТХБН, вкл. 
и тези на диализно лечение и в частност на пери-
тонеална диализа [13], което предполага и съот-
ветната теоретична и практическа подготовка.

Усложненията на продължителната перито-
неална диализа (ПАПД) биват хирургични и не-
хирургични, ранни и късни, инфекциозни и неин-
фекциозни. 

Ранните усложнения са тези, които настъп-
ват в ранния постхирургичен период (до 1 месец 
от имплантирането на перитонеалния катетър). 
Те могат да са инфекциозни и неинфекциозни. 

ХИРУРГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Ранните хирургични усложнения са неспе-
цифични и са свързани с оперативната техника 
– супурация на раната, изпускане на шевовете и 
вероятност за изтичане на перитонеален диали-
зат около катетъра, ранна инцизионна херния на 
коремната стена. Често срещано ранно услож-
нение е малфункция на катетъра – изместване 
(напр. в малкия таз), прегъване или повдигане на 
катетъра над черния дроб със затруднено вли-
ване и изливане на ПД разтвор, позицията на 
катетъра се верифицира с рентген, лечението е 
хирургична корекция на позицията на катетъра. 
Среща се по-често при перкутанно и лапароскоп-
ско имплантиране на ПД катетър в сравнение с 
класическата хирургична техника. Ранните хи-
рургични усложнения се диагностицират лесно и 
се лекуват съвместно с коремен хирург. Те рядко 
водят до прекъсване на ПД [7, 32].

Късните хирургични усложнения са възник-
ващите поради повишено налягане в коремната 
кухина от вливането на диализния разтвор ус-
ложнения. Тук спадат умбиликална, ингвинална 
херния, скротален/лабиален оток вследствие на 
патологично преминаване на течност от перито-
неалната кухина към тези меки тъкани около на-
лична херния и/или perdia-pedesin. Може да има 
персистиращ задух, облекчаващ се само след 
източване на перитонеалния разтвор, поради пов-
дигане на диафрагмените куполи и притискане на 
белодробните структури (особено при налична ки-
фосколиоза), хидроторакс (при налична или раз-
вита впоследствие хиатална херния) [5, 12, 20].

Наличието на перитонеална течност в коре-
ма (вливат се обичайно 2 l) променя походката 
и стойката на пациентите и често се асоциира с 
болки в гърба [15].

По-сериозни хирургични усложнения, които 
се срещат много рядко, са перфорация на черва, 

пикочен мехур, интраперитонеално кървене. При 
тях има висок риск от вторични перитонеални ин-
фекции, последващи сраствания и намаляване 
на ефективната очистваща перитонеална площ, 
с което се ограничава преживяемостта на мето-
да, дори и при своевременното лечение на тези 
усложнения [6, 8, 16].

МАЛФУНКЦИЯ НА ПД КАТЕТЪР

Диагностицира се със затруднено вливане 
и/или изливане на ПД разтвор или прекомерно 
удължаване на времето за дренаж над обичай-
ното (средно 10-15 min). Причините могат да са: 

1) констипация или интраабдоминални адхе-
зии от предшестващи хирургични намеси;

2) интраабдоминални адхезии от предше-
стващи епизоди на перитонит;

3) миграция на катетъра в близост до диа-
фрагмата и притискането му от паренхимни орга-
ни (хепар, слезка);

4) запушване на катетъра с фибринови мате-
рии, коагулуми при кървене или детритни тапи от 
повишено преминаване на протеини през пери-
тонеалната мембрана.

При диагностициране на малфункция на ка-
тетъра се търси причината и най-често се налага 
репозиция на катетъра – оперативно или лапаро-
скопски [29, 32].

Друго важно неинфекциозно усложнение 
е намаляването на ултрафилтрацията (УФ), 
което може да имитира редукцията на УФ при 
перитонит. Неинфекциозното намаляване на 
УФ е проява на понижение на филтрационни-
те възможности на перитонеалната мембрана: 
преходно – поради дехидратация на пациента и 
задържане на диализна течност към тъканите, 
или дефинитивно намаляване филтрационните 
свойства на мембраната поради склероза на пе-
ритонеума вследствие множество епизоди на пе-
ритонит или продължително лечение с ПД. Пони-
жението на УФ се диагностицира първоначално с 
намаляване на количеството отработен разтвор 
и клинични прояви на хиперхидратация [1, 2, 9, 
19, 28, 34]. Специфични диагностични тестове са 
ПЕТ и ПФТ, които се провеждат в специализира-
ни нефрологични отделения. Те дават информа-
ция за транзиторността на процеса, качествата 
на перитонеума по отношение очистващата и УФ 
му функция. Намалението на УФ поради склеро-
за на перитонеума често води до прекъсване на 
процедурата [22, 25].

Теч около катетъра – представлява изти-
чане на бистър диализен разтвор през подкож-
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ния тунел на катетъра веднага след вливане на 
диализата поради незавършени оздравителни 
процеси в ранния следоперативен период (до 30-
ия ден), но може да се наблюдава и години по-
късно, когато дакроновите фиксиращи маншони 
на катетъра се разместят поради опъване или 
немарливо третиране на катетъра. По-често се 
наблюдава при използване на хирургичната тех-
ника за имплантиране на катетъра, при пациенти 
със затлъстяване и е свързано с удължаване на 
възстановителния следоперативен период. На-
личието на това усложнение налага ограничава-
не на вливанията като обем за еднократна смяна 
и като брой смени, напр. само нощем [22, 25, 29, 
32]. При по-бавно зарастване на подкожния ту-
нел може да се наложи временно прекратяване 
на ПД и преминаване към ХД до пълното завърш-
ване на оздравителните процеси. Това усложне-
ние е предразполагащ фактор за инфекции. Сво-
бодното изтичане на течност от перитонеалната 
кухина около катетъра създава предпоставки за 
развитие на локална инфекция – exit-site и тунел-
на инфекция, които могат да прерастнат в пери-
тонит и да компрометират ПД още от началото ѝ. 
Късното възникване на теч около катетъра обик-
новено налага смяната му [21, 30, 31].

Хемоперитонеум – това е наличие на кръв 
или следи от кръв в перитонеалния разтвор, кой-
то става леко розов или силно кръвенист (дос-
татъчни са 2-3 ml кръв, за да променят цвета на 
разтвора). Хемоперитонеумът е обичаен в ран-
ния следоперативен период след имплантиране 
на катетър и обикновено показва тенденция към 
бързо нормализиране на разтвора с характерния 
сламеножълт цвят [3, 7].

Причините за възникване на хемоперитонеум 
са: 

  Гинекологични – менструация, овулация, 
кървяща овриална киста

  Неопластични и хематологични – тумори на 
бъбрека, аденокарцином на колона, лимфоми, 
метастази в корема, идиопатична тромбоцитопе-
нична пурпура, антикоагулантна терапия

  Заболявания на перитонеума – перитонеал-
ни калцификати, радиационно индуцирана фиб-
роза на перитонеума, склерозиращ перитонит

  Гастроинтестинални – панкреатит, остър 
холецистит

  Органна поликистоза
  Травма 
  Други редки причини – IgA нефрит, систем-

ни съединителнотъканни болести, след екстра-
корпорална литотрипсия, руптура на слезка, 
саркоидоза на перитонеума, туберкулоза на пе-

ритонеума, множество епизоди на перитонит с 
масивни страствания.

Поведението при хемоперитониум включва 
лаваж със студен разтвор (с цел вазоконстри-
кция), образни изследвания и консултация с ко-
ремен хирург с оглед диференциална диагноза 
и терапия на животозастращаващо кървене [3].

Хилоперитонеум – разтворът изглежда млеч-
нобял поради наличие на триглицериди. Това е 
изключително рядко усложнение на ПД, което в 
повечето случаи не налага специално лечение 
поради способността да се редуцира спонтанно. 
Причините за хилоперитонеум са неопластични 
процеси в корема, гастроинтестинални заболява-
ния, травми, редки форми на перитонит, саркои-
доза и др. Няма специфично лечение [3, 10].

Инфекциозните усложнения на ПД са най-
чести и значими, като са определящ фактор за тех-
ническа преживяемост на метода, а в определени 
случаи и за преживяемост на пациента на ПД. 

Към инфекциозните спадат тунелната инфек-
ция, exit-site инфекциите, перитонит. 

Повечето автори разглеждат еxit-site инфек-
циите и тунелните инфекции като етапи на едно 
и също заболяване с общ причинител и сходни 
последици – дифузен перитонит. 

Инфектирането на външния изход на пери-
тонеалния катетър (exit-site инфекция) може да 
настъпи по всяко време след имплантирането на 
катетъра и има пет степени [3, 4, 6, 21]: 

  степен 1: област на зачервяване около 
външния изход на катетъра;

  степен 2: зачервяване плюс малко количе-
ство ексудат и/или малка круста;

  степен 3: гнойна секреция;
  степен 4: абсцес;
  степен 5: тунелна инфекция – зачервяване 

и болезненост при палпация на подкожния тунел, 
повишена локална температура, индурация на 
подкожния тунел.

Това е предпоставка за проникване на ин-
фекцията към перитонеума и дифузен перитонит. 
Най-честите причинители на exit-site инфекция са 
Staph. aureus в 95%, Staph. epidermidis, и най-ряд-
ко Pseudomonas. Изолирането на други Грам-по-
ложителни и Грам-негативни организми, както и 
гъби, е казуистика при този вид инфекция. Често-
тата е приблизително един епизод на 27 пациен-
томесеца, като назалното носителство на стафи-
локок увеличава риска 2-3 пъти [3, 4, 11, 26].

Острата exit-site инфекция се характеризира 
с гнойна и/или кървава секреция на кожата око-
ло катетъра, придружена с еритем, болезненост, 
оток и обилни гранулации. 
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Хронична exit-site инфекция обикновено е ре-
зултат на нелекувана или неправилно лекувана 
остра инфекция. Проявите са сходни, но грану-
лациите могат да обхващат и част от тунела и да 
са покрити с упорити крусти или струпеи. Често 
липсват болка, еритем и оток.

Тунелната инфекция се дефинира като ери-
тем, едем и/или лесна ранимост на подкожния 
тунел, придружени с интермитентно или хронич-
но изтичане на гнойно-кървав или лепкав секрет, 
явяващо се спонтанно или след натиск по хода 
на тунела. Често, но невинаги е съпроводена с 
exit-site инфекция и е с висок риск от развитие на 
перитонит [11, 17, 18, 23, 24].

Лечението на exit-site и тунелната инфекция 
се ръководи от изолирания причинител. Алгори-
тъмът за лечение на exit-site и тунелната инфек-
ция според международните ръководства е след-
ното [7, 14]: 

При изолирана Грам-позитивна флора:
  пеницилазо-резистентен пеницилин; триме-

топрим/сулфометоксазол или цефалексин р.о.
  ако няма подобрение до 1 седмица се 

включва рифампицин 600 mg/дн. р.о.
При изолирана Грам-негативна флора:
  започва се с ципрофлоксацин 2 x 500 mg/дн.
  ако няма подобрение до 1 седмица, се 

включва цефтазидим.
Ако има ефект до 3-ия ден, лечението про-

дължава средно от 2 до 4 седмици според те-
жестта на инфекцията. Ако няма подобрение до 
14 дни, се пристъпва към изваждане на катетъ-
ра. Успоредно се провежда и локално лечение 
– превръзка с хипертоничен 3% разтвор на NaCl 
или локална вана 3-4 пъти дневно с разтвор от 
смес на povidoneiodine, H2O2 и 0.9% NaCl, в равни 
части; локални антибиотици на суха основа без 
кортикостероидна съставка; туширане на грану-
лациите с ваготил ежедневно за 10 дни. 

Важна е превенцията на exit-site и тунелна-
та инфекция чрез постоянни грижи за катетъра в 
ранния следоперативен период, които целят да 
се минимизира бактериалното колонизиране на 
външния изход на катетъра и тунела, да се про-
филактира травма на меките тъкани чрез подхо-
дяща имобилизация на катетъра, да се намали 
интраабдоминалното налягане в ранния следо-
перативен период за предпазване от теч около 
катетъра, което благоприятства инфекциозните 
усложнения [3, 7, 14]. 

Профилактиката на катетър-свързаните ин-
фекции в ранния следоперативен период включ-
ва промивки на перитонеума и катетъра с малки 
количества диализен разтвор до избистрянето 

му. Допълнително се полагат постоянни грижи 
за кожния отвор: ежедневно измиване с ръчен 
душ; ежедневно използване на антибактериален 
сапун или дезинфектант, избран индивдуално, за 
да се избегне дразнене на кожата и алергизира-
не; да не се отстраняват крустите и да не се драз-
ни механично мястото; да се попива внимателно 
с памучна тъкан, без да се търка. 

Превенцията на exit-site и тунелната инфек-
ция включва и изследване за назално носител-
ство на стафилокок и ликвидирането му по опре-
делени схеми. 

ПЕРИТОНИТ

Перитонитът е най-честото и най-тежко ин-
фекциозно усложнение, което ограничава прила-
гането на перитонеалната диализа. Честотата на 
ПД – перитонит през  80-те години на ХХ в. е била 
средно около 6,3 епизода на пациент за година. 
С усъвършенстването на конекторните системи и 
прилагането на Y-трансфер сета и двойносакова-
та система честотата му намалява с около 50%. 
Адекватността на ПД се влияе в значителна сте-
пен от честотата на епизодите на перитонит, кои-
то са определящ фактор за техническата прежи-
вяемост на метода. Перитонитът е отговорен за 
15-35% от хоспитализациите при пациентите на 
ПАПД и е свързан с повишена смъртност – като 
първична причина (в 4%) или като допълнителен 
фактор – в 16% [7, 14, 27].

Предпоставките за възникване на перитонит 
са разнообразни и включват наличие на кому-
никация на коремната кухина с околната среда, 
множество кожни сапрофити, имунокомпромети-
раност и полиморбидност на пациентите с ТХБН, 
неминуемата хронична загуба на белтък с пери-
тонеалната диализа, която включва и имуногло-
булини, хронично микротравматизиране на кожа-
та на входа на катетъра, което е предпоставка 
за exit-site и тунелната инфекция, назално носи-
телство на стафилококи, богатият на декстроза 
диализен разтвор е добра среда за развитие на 
микроорганизми [7, 14, 26]. Неспазване на пра-
вилата на антисептика е допълнителен рисков 
фактор за развитие на перитонит и е свързан с 
недоброто обучение на пациента или намалена-
та му съпричастност към този вид терапия. За да 
възникне перитонит, е необходимо съчетание от 
няколко от изброените фактори [6, 7, 11, 14, 17, 
26, 33].

При перитонит, както при всяко възпаление, 
настъпва хиперемия, увеличават се перитоне-
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алните клирънси за големи и малки молекули, 
което води до допълнителна загуба на белтъци 
и като следствие до клинично изявена хипопро-
теинемия, хипокалиемия, влошаване на УФ, по-
вишена абсорбция на глюкоза, с което допълни-
телно се благоприятства инфекцията и може да 
се изяви клинично с намален глюкозен толеранс. 
При причинители, водещи до големи адхезии 
(Enterococus, Pseudomonas, Staph. aureus, гъбич-
ков перитонит), перитонеумът може да загуби 
частично или дори трайно очистителната и ултра-
фитрационната способност [1, 3, 34].

Перитонитът при ПД има своите особености – 
инкубационният период е обикновено 24-48 часа 
след контаминацията. Инфекцията е локализирана 
само в коремната кухина и бактериемията е необи-
чайна находка, но ако е налице, трябва да се търси 
допълнителен източник на инфекция. Повечето пе-
ритонити са леки и могат да се лекуват в домашни 
условия. Артериалната хипотония е признак на се-
риозен перитонит, изискващ повишено внимание и 
болнично лечение. Характерно е бързо отзвучава-
не на симптомите след прилагане на етиологично 
антибиотично лечение. Бавен или липсващ отговор 
на лечението означава, че е избран неподходящ 
антибиотик или инфекцията е от тунела на катетъ-
ра. Перитонит с множествени причинители е сиг-
нал за чревен източник на инфекцията.

Клиничната картина включва фебрилитет, но 
нерядко болните са афебрилни; коремна болка, 
достигаща рядко до дефанс; гадене и повръща-
не; втрисане; диария или констипация. Клинич-
ните симптоми са общи и неспецифични, но в 
комбинация със специфични стигми за перитоне-
алната диализа правят диагностиката на перито-
нита при пациенти на ПАПД относително лесна. 
Най-честите симптоми, обобщени от редица епи-
демиологични проучвания, са: 
Симптом Честота
мътен диализат > 95%
коремна болка  80%
коремен дискомфорт (без болка) 70%
повишени стойности на урея/креатинин 70-80%
намалена УФ 70-80%
фебрилитет над 37,5о С 30-50%
втрисане 20-30%
гадене или повръщане 25%
диария/констипация 10-15%
хеморагичен диализат под 20%

Класическата представа за дифузен перито-
нит като остър хирургичен корем не се покрива 
с клиничните изяви на перитонита при ПД. В по-
вечето случаи на класически перитонит с остър 

корем е налице драматична коремна болка, де-
фанс, промени в перисталтиката, данни за пара-
литичен илеус, клиничните симптоми на основно-
то заболяване, довело до перитонит. Най-често 
причината е перфорация на кух коремен орган 
и контаминация на перитонеалната кухина с ин-
фектирано чревно съдържимо.

При ПД перитонита картината не е така дра-
матична поради ред причини – перфорация на 
кух коремен орган е казуистика при ПД. В огром-
ния процент случаи източникът на инфекцията 
е външен: exit-site и тунелна инфекция, непра-
вилно манипулиране с конекторната система, 
неспазване правилата на антисептика, случайно 
външно замърсяване на изхода на катетъра и др. 
Периодичните лаважи на перитонеалната кухи-
на, което е същността на ПД и е част от терапев-
тичната схема при остър перитонит, са фактор за 
редуцирана симптоматика. Краткото време меж-
ду смените на диализния разтвор (средно 6 часа) 
не позволява масова колонизация на етиологич-
ния причинител. 

Диагнозата се поставя по наличието на мътен 
диализат, което е основен и много ранен диагно-
стичен признак на перитонит, но не е патогно-
моничен. Помътняване на разтвора може да се 
наблюдава и при химичен перитонит, еозинофи-
лен перитонит, кръвотечение в перитонеалната 
кухина, хилоперитонеум, диария, възпаление на 
коремни органи (апендицит, панкреатит, салпин-
гит), ексцесивна фибринова продукция [7, 14]. 
Редукцията на УФ е късен признак на перитонит и 
невинаги е налице. Неефективност на ПД (пови-
шаване на остатъчно-азотните тела или клинич-
ни признаци на уремия) също е късен признак и 
е характерна за тежък и резистентен на лечение 
перитонит. 

Най-честите причинители на перитонит при 
ПД са кожни сапрофити, които намират благоп-
риятна среда за развитие в темперирания до 
телесна температура и с богато глюкозно съдър-
жание диализен разтвор. В различните епидеми-
ологични проучвания честотата на изолираните 
причинители варира в широки граници. Обобще-
ни и осреднени данни са представени в табл. 1 
[7, 14].

Комбинацията от мътен диализат и коремна 
болка/дискомфорт при пациент на ПД трябва да 
води диагностичното мислене към перитонит. 
При клинична суспекция за перитонит се препо-
ръчват следните изследвания: препарат по Грам 
от първия мътен диализат, изброяване на лев-
коцити и неутрофили на 1 μL от центрофугиран 
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диализен разтвор, изследване на материал от 
диализата за бактериално културиране и антиби-
ограма, което се осъществява в специализиран 
нефрологичен център [7, 14].

Таблица 1. Най-често изолирани причинители при пери-
тонит

Причинител Честота на изолиране

1. Грам-позитивни бактерии

Staphepidermidis 40-70%

Staph aureus 30-40%

Streptoc. viridans 5-10%

Streptoc. fecalis 5-10%

2. Грам-негативни бактерии

E. coli 5-10%

Klebsiella, Enterobacter 5%

Pseudomonas < 10%

Acinetobacter, Micobacterium и др. < 5%

3. Гъби

Candida и други < 5%

4. Негативни култури 5-10%

Диагнозата на перитонита се поставя при на-
личие на два от следните критерии:

1. Клинични данни за възпаление на перито-
неума.

2. Поява на мътен диализен разтвор с нали-
чие на над 100 левкоцита, от които над 50% не-
утрофили в 1 L.

3. Наличие на микроорганизми при оцветява-
не по Грам.

Диагнозата се счита за доказана при наличие 
на изолиран причинител от взетите микробиоло-
гични проби от диализния ратвор. За акуратно 
микробиологично изследване е важно пробата да 
се вземе възможно най-рано – от първата мътна 
торба. Обикновено пациентът е в амбулаторни ус-
ловия, когато настъпят първите симптоми на пе-
ритонит. Обучението на ОПЛ и болните да разпоз-
нават тези първи симптоми и да потърсят веднага 
помощ, като спазват инструкцията да занесат в 
диализния център първата торба с мътен диали-
зат за изследване, е много важно за ранна диаг-
ностика и своевременно лечение при перитонит.

Лечението на перитонита започва веднага 
след възникване на клиничната суспекция, като в 
първия етап е емпирично, но винаги се осъщест-

вява в колаборация с нефролог в специализиран 
център, дори и при амбулаторно болни. При ле-
чение на ПД-свързания перитонит се предпочита 
интраперитонеалната апликация на антибиотици, 
с което се осъществява локално лечение и хи-
потетично се намаляват системните странични 
ефекти. Емпиричната терапия се започва веднага 
и задължително трябва да покрива Staph. aureus, 
а ако при пациента има анамнеза за Pseudomonas 
катетър-свързана инфекция, то трябва да се 
включи и антипсевдомонасен антибиотик – трета 
генерация цефалоспорини или аминогликозид. 
Етиологичното лечение на перитонита е според 
изолирания причинител [7, 14, 33].

В редица случаи при перитонит се налага из-
важдането на катетъра. Най-честите причини за 
изваждане на функциониращ перитонеален кате-
тър са: 

  рецидивиращ перитонит (при неидентифи-
циран причинител)

  перитонит вследствие на тунелна и/или 
exit-site инфекция

  персистираща тунелна и/или exit-site ин-
фекция

  рецидивиращ теч около катетъра
  необичайни перитонити (гъбичков, туберку-

лозен)
  перитонит от перфорация на кух коремен 

орган
  рефрактерен на лечение перитонит
  персистиране на коремна болка от дразне-

не от катетъра
  ерозия на кожата от маншона на катетъра 

с инфекция
Профилактична употреба на антибиотици 

за профилактика на перитонит се препоръчва 
при предстоящи инвазивни процедури (коремни 
или гинекологични операции, цистоскопия, сър-
дечни и мозъчни ангиографии, дентални проце-
дури, абдоминални и гинекологични скопични 
техники, инцизии на гнойници) чрез еднократна 
доза амоксицилин 2 g р.о, приложен един час 
преди процедурата. Алтернатива е клиндамицин 
600 mg per os или 300 mg венозно 30 минути пре-
ди процедурата еднократно. Възможно е профи-
лактиката да се провежда с цефалоспорин първа 
генерация, азитромицин, кларитромицин per os. 
При случайна нестерилна работа с конектора 
се препоръчва профилактика с цефалоспорин 
за 1-2 дни, per os. При назално носителство на 
Staph. аureus се прилага локално мупироцин или 
рифампицин per os. 
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СОБСТВЕНИ ДАННИ

За периода 1984-2015 г. в един диализен цен-
тър са проследени 251 пациенти на средна въз-
раст 50,31 г. (sd 15,27), 62% са жени, като стар-
тирали диализното си лечение директно с ПАПД 
са само 35 пациенти (13,9%), останалите 157 па-
циенти са преминали към ПАПД след вариращ 
хемодиализен стаж (от 4 до 188 месеца) – сред-
но 44,31 месеца (sd 41,54). Основната причина 
за стартиране на ПАПД при 1/3 от пациентите е 
била желание от тяхна страна и липса на траен 
съдов достъп за ХД при 2/3 от болните (т.е. ПАПД 
се явява единствена терапевтична алтернатива), 
при двама пациенти – релативни контраинди-
кации за хемодиализа: наличие на хемофилия 
при единия и HIV носителство при другия. Сред-
ната продължителност на ПАПД метода е 38,31 
месеца (sd 27,91) с големи вариации – от 3 до 
125 месеца. Ако болните, преминали на АПД или 
трансферирани в друг диализен център, за които 
няма информация за прекратяване на метода, се 
извадят от анализа, то средният ПАПД стаж на 
болните, при които действително методът е пре-
кратен, е по-дълъг – 42.10 ± 27.56 месеца.

Катетърни усложнения (КУ) са наблюдавани 
често – 116 болни (46,8%), като те са били ран-
ни в 33,6%, късни – при 56%, и при 12 пациенти 
(10,3%) са диагностицирани и ранни, и късни ка-
тетърни усложнения. Средният ПАПД стаж преди 
първото диагностицирано КУ е 32,1 месеца (sd 
23,8) с големи вариации – от 1 до 72 месеца. Го-
лямата част от КУ са инфекциозни (56%), неин-
фекциозни са в 35,3% и при 10 пациенти са диаг-
ностицирани инфекциозни и неинфекциозни КУ 
(8,3%). Инфекциозни катетърни усложнения са 
най-често exit site инфекция (при 46 пациенти), 
тунел-инфекция при 10 болни и комбинация от 
exit site и тунел-инфекция при 9 болни. Неинфек-
циозни катетърни усложнения са диагностицира-
ни при 41 пациенти и най-често са поради нару-
шен дренаж – 14 болни, теч около катетъра – при 
12 болни, малпозиция на катетъра (без нарушен 
дренаж) – при 13 болни, и хемоперитонеум – при 
двама. 

Хирургично лечение (релапаротомия с ре-
позиция или смяна на катетъра) е прилагано 
при около 40% от болните с КУ. Изходът от ка-
тетърните усложнения е като цяло благоприятен 
– продължаване на ПАПД след консервативно 
лечение при 37 болни (32% от болните с КУ), 
смяна на катетъра (с временна ХД) при 47 бо-
лни (40,5%), временна ХД без смяна на катетъра 
при 22-ма болни, перитонит – само при 10 паци-

енти (при петима от тях се е наложила и смяна 
на катетъра). Катетърните усложнения в дълго-
срочен аспект се асоциират със стафилококово 
носителство (R = 0,304; р = 0,003) и корелират 
с комплицирано протичане на диализното лече-
ние – по-често наличие на перитонит (R = 0,19; 
р = 0,001), по-честа смяна на перитонеалния ка-
тетър (R = 0.51; р = 0,0001). Липсата на стафило-
коково носителство е силен негативен предиктор 
за КУ – OR 0.15 (95% CI 0.025-0.95); р = 0,0001. 

Перитонит е диагностициран и лекуван при 141 
пациенти (56,2%) от анализираната популация. 
Времето от стартиране на ПАПД до настъпване на 
първия перитонит е средно 20,22 месеца (sd 21,5) 
с големи вариации от 1 до 115 месеца. Средният 
брой перитонити на пациент е 2,32 (sd 1,8) – от 1 
до 10. Стандартизираната честота на перитонит в 
общата група е 0,39 перитонита/пациент/година; в 
групата с един перитонит – 0,57 перитонита/паци-
ент/година; в групата с два и повече перитонита – 
0,59 перитонита/пациент/година, което е сравнимо 
с честотата на перитонит в големите световни цен-
трове за ПАПД и съответства на препоръките. 

Изходът от епизодите на перитонити в анали-
зираната българска популация е благоприятен: 

  Продължава ПАПД (оздравял) 77,7% 
  Временна хемодиализа 3,3%
  Трайна хемодиализа 17%
  Смъртен изход 2%
Повишен креатинин над 900 μmol/l е имало 

при 16,45% от епизодите на перитонит, повишена 
урея над 20 μmol/l – при 31% от перитонитите, 
хипопротеинемия (под 60 g/l) е диагностицирана 
по време на 30,4% от епизодите на перитонит, а 
хипоалбуминемия под 30 g/l – в 51,3%. 

При 82% от епизодите на перитонит е изолиран 
причинител и в 18% липсва специфичен причини-
тел. Изолираните причинители на перитонит са: 

  Стафилоки (коагулазо-позитивни) 34,2%
  Стафилококус епидермидис 19,6%
  Ентерококи 5,4%
  Ешерихия коли 4,1%
  Псевдомонас, ксантомонас 5,7%
  Клебсиела 0,9%
  Кандида/гъби 5,4%
  Редки причинители 3,2%
  Смесени причинители 3,5%
Диагнозата перитонит е била поставена по 

наличието на: 
1. Клинични белези: 
  Болка/дискомфорт в корема 94,5%
  Фебрилитет 33,2%
  Гадене/повръщане 28,2%
  Констипация/диария  8,6%
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  Левкоцитоза 28,5%
2. Мътен диализат 99,2%
3. Левкоцити в диализата  86,3% 
4. Изолиран причинител 82%
Изходът от епизодите на перитонит спрямо 

изолирания причинител е представен в табл. 2. 
Най-добра е прогнозата на перитонита, пре-

дизвикан от стафилококи и ентерококи – оздра-
вяване при над 70%, преминаване към трайна 
хемодиализа в под 15%. Най-лоша е прогнозата 
на гъбичковия перитонит, който води до трайна 
хемодиализа в 81,2% и летален изход в 6,2%, 
както и на перитонита, предизвикан от псевдомо-
нас/ксантомонас – оздравяване и продължаване 
на ПАПД – само в 40%, трайна ХД – в почти 50%. 

Мултивариационният регресионен анализ по-
каза, че независими предиктори за поява на пе-
ритонит по време на ПАПД са наличието на ста-
филококово носителство, което повишава риска 
от перитонит 4,5 пъти, и липсата на алтернативно 
диализно лечение, което повишава риска три пъти: 

  Стафилококово носителство  OR 4.61 
(95% CI 1.98-10.84) p = 0.0001

  Липса на съдов достъп  OR 3.04 (95% CI 
1.98-5.48) p = 0.0001

Наличието на КУ не е самостоятелен преди-
ктор за изява на перитонит – OR 1.53 (95% CI 
0.87-2.72); p = 0.14, както и наличието на инфек-
циозно КУ – OR 1.3 (95% CI 0.67-2.5); p = 0.25.

Мултивариационният регресионен анализ 
показа, че независими предиктори за поява на 
множествени перитонити по време на ПАПД са 
наличието на стафилококово носителство, което 
повишава риска от перитонит пет пъти, смяната 
на перитонеален катетър - 4 пъти по-висок риск, 
и по-дългият ПАПД стаж: 

  Стафилококово носителство  OR 5,063 
(95% CI 1.99-12.92) p = 0.0001

  Смяна на катетър  OR 4.53 (95% CI 
1.62-12.66)  p = 0.004

  ПАПД стаж OR 1.02 (95% CI 1.004-
1.035) p = 0.013

Наличието на КУ не е самостоятелен предик-
тор за изява на множествени перитонити – OR 
1.22 (95% CI 0.5-2.99); р = 0,06.

Перитонитът обуславя неадекватна ПАПД в 
нашето изследване – мултивариационен логис-
тичен регресионен анализ показа, че перитони-
тът е сериозен самостоятелен предиктор за неа-
декватна ПАПД, оценена според КТ/V – OR 12.26 
(95% CI 1.69-88.7); p = 0.013. 

Перитонитът е втора по честота причина 
за прекъсване на ПАПД сред българските па-
циенти, но парадоксално при пациентите с пе-
ритонит, вкл. с множествени перитонити, има 
по-дълга техни-ческа преживяемост на метода 
– фиг. 1. и 2. 
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Фиг. 1. Причини за прекъсване на ПАПД 
в българска популация

Таблица 2. Изход от епизодите на перитонит според изолирания причинител

Продължава ПАПД Временна ХД Трайна ХД Летален изход

Стафилоки (коагулазо-позитивни) 84,9% 2,8% 11,3% 0,9%

Стафилококус епидермидис 91,5% – 5,8% –

Ентерококи 94,1% – 5,9% –

Ешерихия коли 76,9% – 15,4% 7,7%

Псевдомонас, ксантомонас 41,2% 11,8% 47,1% –

Клебсиела 33,3% – 33,3% 33,3%

Кандида, гъби – 12,5% 81,2% 6,2%

Редки причинители 80% – 20% –

Смесени причинители 50% – 40% 10%

Без изолиран причинител 85,2% 5,6% 9,3% –
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След мултивариационен анализ само въз-
растта и липсата на съдов достъп за хемодиа-
лиза са самостоятелни предиктори за по-голяма 
преживяемост на ПАПД метода: 

  Възраст OR 1.08 (95% CI 1.009-1.047)
p = 0.004

  Съдов достъп OR 2.46 (95% CI 1.27-4.75)
p = 0.007

Техническата преживяемост на метода в на-
шия анализ зависи  главно от липсата на траен 
съдов достъп на хемодиализа, което прави ПАПД 
не алтернатива на хемодиализното лечение като 
избор на метод за диализа, а единствената оста-
ваща терапевтична възможност за продължава-
не живота на пациентите в България. 

Отпадане от ПАПД поради инфекциозни ус-
ложнения обаче се определя главно от наличи-
ето на катетърни усложнения и множествени пе-
ритонити. 

Катетърните усложнения повишават риска от 
отпадане от ПАПД поради инфекциозни причи-
ни почти два пъти – HR 1.9 (95% CI 1.12-3.22) – 
p = 0.017 (фиг. 3). 

Фиг. 3. Техническа преживяемост на метода 
(инфекциозни причини) и КУ

Наличието на перитонит също определя по-
вишения риск от прекъсване на метода поради 
инфекциозни причини, като единствен епизод на 
перитонит повишава риска с 40% (HR 1.4; 95% 
CI 1-2.97; p = 0.04), а наличието на множестве-
ни перитонити – с 80% (HR 1.8; 95% CI 1.1-3.5); 
p = 0.04 (фиг. 4). 

Фиг. 4. Техническа преживяемост на метода 
(инфекциозни причини) и перитонити

Леталитетът на пациентите по години не по-
казва статичестически различия според наличие-
то или не на катетърни усложнения, както и с на-
личието на един или повече перитонити – фиг. 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Усложненията на ПАПД са разнообразни по 
вид, време на изява и прогноза и е наложително 
ОПЛ да ги познава, тъй като това е амбулаторен 
метод на лечение. Колаборацията с нефролога и 
пациента е в основата на добрата прогноза на ме-
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тода и за болния. В българската популация ПАПД 
е добре познат метод на бъбречна заместителна 
терапия, който обаче за съжаление се прилага 
рядко и в мнозинството случаи не е съобразен с 
индикациите и предпочитанията на лекари и паци-
ент, а като единствена терапевтична алтернатива 
при липса на съдов достъп за хемодиализа. Кате-
търните усложнения и перитонитът сред българ-
ската популация пациенти на ПАПД са относител-
но редки и като цяло имат добра прогноза. 
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ВЪВЕДЕНИЕ
В проявлението на епидемичния процес при 

вирусен хепатит С (ВХС) се откроява много ясно 
значението на определени социални фактори, 
които в съчетание с някои биологични даденос-
ти формират специфични групи от населението 
с висок инфекциозен и епидемиологичен риск. 
От гледна точка на епидемиологичната парадиг-
ма, инфекциозният риск се свързва с опасността 
за заразяване на отделния индивид, а епиде-
миологичният риск се свързва с поддържането 
на траен резервоар в обществото/населението, 
който с потенциала си застрашава множество 
индивиди. Натрупаните наблюдения дават осно-

вание за обособяване на седем такива основни 
групи. Делът на всяка група спрямо останалите 
има известни различия в отделните региони. Раз-
гледани във времето, рисковите групи показват 
динамика, изразяваща се в увеличаване или на-
маляване на относителния дял и свързана с про-
мените в количеството на инфектираните лица 
през съответния анализиран период. 

Възможно е някои индивиди да са под въз-
действие на повече от един фактор, респектив-
но да отговарят на повече от един критерий за 
групова диференциация. Това довежда до час-
тично препокриване на повечето от основните 
групи. Отнесени към практиката, тези ситуации 
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задължават провеждащите епидемиологичните 
проучвания да събират достатъчно изчерпател-
на информация в епидемиологичната анамнеза с 
оглед изясняване на конкретната ситуация и пъл-
но обхващане на застрашените лица. Последно-
то има пряко отношение към оптимизиране на 
превенцията. Още повече, че за това заболяване 
към момента няма ваксина и ролята на мерките 
за първична (неспецифична) профилактика е го-
ляма.

Направен е опит да се систематизират ус-
ловията и предпоставките за формиране на от-
делните общности, изложени на по-голям риск от 
инфектиране в сравнение с останалата част от 
човешката популация. Глобалната заразеност с 
вируса на хепатит С (HCV) се изчислява на 2,8%, 
което е над 185 000 000 болни и заразоносите-
ли. Въпреки широкото разпространение, заболя-
ването получава по-малко внимание от СПИН. 
Причината за това е трудността при точното 
количествено определяне на заболяемостта и 
смъртността поради скритото протичане в пре-
обладаващата част на случаите, както и поради 
факта, че диагнозата на починалите от хепато-
целуларен карцином и чернодробна цироза не-
винаги се свързва с реалния причинител. Пред-
ставяме съвременното състояние на седемте 
уязвими групи за ВХС с анализ на основните им 
епидемиологични характеристики.

УПОТРЕБЯВАЩИ НАРКОТИЦИ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ 
И ИНХАЛИРАНЕ

Съществената част на настоящата глобалната 
заболяемост и носителство се дължи на заразя-
вания сред наркозависимите, след като последни-
те десетилетия делът на хемотрансфузираните и 
хемодиализираните значително намаля, а това е 
резултат от въвеждане на задължителното скри-
ниране на кръвта и кръвните продукти за HCV 
през 90-те г. на ХХ в. и оптимизиране на превен-
цията в хемодиализните структури. В този смисъл 
е и оценката на СЗО, дадена на 63-та асамблея 
(2010 г.), посветена на стратегията в превенцията 
на вирусните хепатити, според която „усилията за 
контрол на ВХС са успешни, но фрагментирани”. В 
резолюцията на форума се посочва също: „веноз-
ните наркомани са особено важна група, към коя-
то следва да се насочат конкретна профилактика 
и лечение”. Една от поставените цели е насърча-
ване на скрининга сред тази група.

Предаването на вируса сред наркозависи-
мите общности е предимно при общо ползване 

на средства за инжектиране (игли и спринцовки, 
също памук/филтри и капачки/лъжици). Иглите и 
спринцовките са с най-голям потенциал за кръв-
но контаминиране. Установени са т.нар. „мъртви 
места”, когато буталото е в напълно натиснато 
положение – миниатюрни пространства, в които 
се задържа кръв в количество, достатъчно за за-
разяване. Размерът на мъртвото пространство 
зависи от това дали спринцовката е с фиксирана 
или подвижна игла. Разглобяемите спринцовки 
имат многократно по-голямо мъртво простран-
ство и течност остава на 3 места: 1) между фрон-
талната повърхност на буталото и вътрешната 
повърхност на спринцовката към изхода; 2) око-
ло главината на иглата; 3) в лумена на иглата. В 
другия тип – едносъставните спринцовки, задър-
жането на течност е само в лумена на иглата [81]. 
Инхалирането на дрога също създава предпос-
тавки за директен кръвен път – чрез факторите 
сламки, тръбички или нови банкноти (предпочи-
тани поради плътността на хартията за навиване 
като тръбички), които при многократно използва-
не с острите си краища създават микротравми на 
носната лигавица.Следва поява на лезии и кър-
вене от капилярите, явяващи се входна врата за 
причинителя. Преживяемостта на вируса е важен 
фактор за реализиране механизма на предава-
не. В сравнение с други вируси, HCV е относи-
телно издръжлив.Устойчивостта му в околната 
среда е по-висока в течна среда, засъхнала кръв 
и при ниски температури. В медицински сприн-
цовки оцеляването на биопатогена експеримен-
тално е проследено от Пейнтсил и кол. Авторите 
установяват жизнеспособност в 96%, 71% и 52% 
от изкуствено контаминираните с микрокултури 
спринцовки след съхранение в продължение на 7 
дни съответно при температури 4°С, 22°С и 37°С; 
и най-дълго преживяване в единични проби до 
63-ия ден [49]. Има и съобщения за съхранение 
до 5 месеца [15].

По състав групата обхваща бивши и насто-
ящи наркозависими лица, споделяли спринцовки 
или предмети за инхалиране.Точната заразеност 
на наркообщностите е трудно определима, а ус-
тановените стойности варират в широк диапазон. 
Антитела (АТ) към HCV в отделните държави са 
откривани от 9.8 до 97% (най-високи стойности в 
Мексико, 2005 г.). Осреднените нива в най-засег-
натите страни са: Китай 67%, Русия 72,5% и САЩ 
73,4% [45]. В Европа заразеността на венозните 
наркомани е от 50 до 90% [8]. В нашата страна 
средната заразеност е 37,7% с амплитуда от 17,9 
до 57,5% [45], а броят на лицата проблемно упо-
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требяващи наркотични вещества се изчислява на 
31 316 (в интервал между 23 050 и 42 920) [2].

Водещата позиция на групата се потвържда-
ва с данни от серия епидемиологични и клинич-
ни проучвания [30, 36]. Относителният дял спря-
мо останалите подчертано нараства. По данни 
на CDC за САЩ от началото на 90-те г. на ХХ в. 
този рисков фактор е 7%, последните данни за 
2016 г. показват 73% [80]. Употребяващите нарко-
тици са най-голямата рискова група в Австралия 
и в Европа. В Австралия до 2003 г. 80% са при-
добили инфекцията по този начини като въпреки 
програмите за безплатното им осигуряване със 
спринцовки за еднократна употреба заболяемост-
та нараства [19]. Появата и затвърждаването на 
явлението венозна наркомания в някои страни от 
Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия, къде-
то разпространението на HCV по начало е високо 
(напр. Африка 5,3% серопреваленс), представля-
ва нова, допълнителна заплаха. Заразеността на 
приемащите неинжек-ционни наркотици варира от 
2 до 35% [59].

Увеличение бележи и заболяемостта от ВХС 
сред наркоманите. В САЩ възходящият тренд е 
най-силно изразен: през 2014 г. новите случаи 
сред наркозависимите са над 30 000, което е 
150% увеличение спрямо предходните години. 
Подобни данни има и за други страни, макар и 
с по-нисък темп на увеличение. Друга тревожна 
тенденция е снижаване на възрастта [31]. Пре-
ди 2001 г. в САЩ остър ВХС сред наркомани е 
възниквал предимно сред лица между 30-49 г.; в 
момента най-засегната е възрастта от 20 до 29 г. 
Понижен възрастов диапазон е установен в пове-
че от 30 щата. Епидемии сред юноши и младежи 
след 2011 г. са регистрирани предимно по източ-
ното крайбрежие. Освен това се забелязва и уве-
личаване на новите случаи сред млади хора от 
предградията, малките градове и селските райо-
ни. Придобиването на вируса настъпва при около 
30% след третата година от началото на приема-
не на наркотици, а при 50% – след петата година. 
Унгарски автори съобщават 37% положителен за 
АТ тест сред 215 нелекувани венозни наркомани 
в Будапеща [26]. Китайски изследователи срав-
няват по този показател 721 наркозависими (403 

китайци и 318 мианмарци) и установяват значи-
телно по-високи стойности. Освен за самостоя-
телно протичаща инфекция, те проследяват и 
коинфекциите с HIV и HBV. Данните за двете из-
следвани групи са представени на табл. 1.

Пълно обхващане на наркоманите в населено-
то място или административната област за изслед-
вания е трудно осъществимо. Затова и анализите 
представят състоянието на определени части от 
регионалните популации. Независимо от доня-
къде относителния характер на проучванията, те 
открояват основната роля на групата наркозависи-
ми в съвременната епидемиологична обстановка. 
Предполага се, че 2/3 от общо 16-те млн. венозни 
наркомани в света са заразени [42, 45]. Проблемът 
вече е актуален не само за развитите държави, но 
и за останалите [18, 30, 36]. Значението на факто-
ра наркозависимост нараства, когато се съчетае с 
други предразполагащи фактори, например риско-
во сексуално поведение. В сравнение с HIV инфек-
цията, заразяването по този показател в същата 
рискова група е четири пъти по-често. Всичко това 
откроява големия потенциал на групата като резер-
воар на инфекция [39].

ПРАКТИКУВАЩИ НЕТРАДИЦИОНЕН СЕКС ИЛИ СЕКС 
С МНОЖЕСТВО ПАРТНЬОРИ

Възможността за предаване по полов път за 
пръв път е предположена от Алтер и кол. през 
1989 г., когато заболяването още е класифицира-
но като non A – non B хепатит [6]. Днес сексуална-
та трансмисия се счита за доказана въпреки някои 
противоречиви резултати в тази насока и оспорва-
не от отделни автори [10]. В сравнение с хепатит 
В и СПИН, половото пренасяне при ВХС е по-ряд-
ко срещано. Независимо от сравнително ниската 
честота на заболявания, настъпили по тази причи-
на, в сравнение с честотата за предходната група, 
тъй като глобалният резервоар на хронично ин-
фектираните индивиди е значително голям, сексу-
алният път влияе върху глобалното поддържане 
на заболяемостта и има отношение върху общата 
социална тежест на заболяването. 

Принципно, хетеросексуалните контакти се 
определят като слаборискови. Проучвания в САЩ 

Таблица 1. Разпространение на HCV като инфекция и коинфекция сред китайски и мианмарски граждани, инжекцион-
но употребяващи наркотици (ИУН)

Група Брой Анти-HCV Анти-HIV+HCV Анти HBV+HCV Анти HIV+HBV+HCV

Китайски ИУН 403 278 (69,0%) 128 (31,8%) 150 (37,2%) 77 (19,1%)

Мианмарски ИУН 318 153 (48,1%) 76 (23,9%) 74 (23,3%) 33 (10,4%)
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и Европа посочват ниска степен на експозиция 
(от 0,5 до 2,0%) в хетеросексуални партньори, 
осъществили връзки с лица с доказана хронична 
инфекция [6, 10]. Канадски учени посочват макси-
мален риск до 2,5% за контакти с позитивни парт-
ньори без ползване на презерватив за 20-годишен 
период. В други проучвания на дългосрочни мо-
ногамни партньорства рискът от придобиване на 
HCV e още по-малък – до 0,6%. Обикновено HCV 
РНК не се открива в семенна течност, вагинален 
секрет, урина, изпражнения и слюнка, а когато е 
установявана в такива материи, количествата са 
незначителни. Това са основанията повечето екс-
перти да приемат тезата, че рискът от предаване 
на хепатит С при традиционен хетеросексуален 
контакт, при дългогодишна моногамна връзка с 
партньор, носител на HCV, дори при практикуване 
на необезопасен секс, е много нисък.

По-различни са данните от някои доклади в 
азиатски страни: високи нива на серопозитивност 
за хепатит С АТ (от 7,3 до 27,5%) сред практику-
ващи традиционен секс, но е възможно това да 
се отнася само за някои прослойки от население-
то. По-високи стойности – от 4 до 9%, са описани 
и при хетеросексуални партньори, ако единият е 
с доказана коинфекция с HIV [28].

Сексуалният трансфер от мъжете към жени-
те е по-лесен в сравнение с трансфера от жени 
към мъже. Опасността за заразяване е неколко-
кратно по-голяма за жените, контактуващи с HCV 
позитивни партньори. 

Предразполагащите условия за внедряване 
на вируса по сексуален път са: 

а) анален секс без презерватив, като рискът 
за приемащия партньор е значително по-висок от 
риска за проникващия партньор. Заразяването е 
по-лесно осъществимо в сравнение с вагиналния 
секс, тъй като еднослойния цилиндричен епител, 
изграждащ аналната лигавица, е много по-лесно 
раним в сравнение с многослойния епител на ва-
гиналната лигавица. В резултат на травмиране 
нерядко настъпва микрокървене. Усложняващо 
условие при аналния вариант е липсата на ес-
тествени лубриканти;

б) групов секс или честа смяна на партньори-
те, при което вероятността за среща с позитивен 
партньор нараства. Ясно обособена подгрупа е 
тази на проституиращите. Антитела срещу HCV 
са откривани от 1 до 12% при проститутки;

в) груби и продължителни сексуални практи-
ки (hard sex) и употреба на твърди сексуални ат-
рибути, предизвикващи травмиране;

г) наличие на язви, мехури и лезии, причине-
ни от полово предавани инфекции; също протри-

вания или друго нарушаване целостта на лигави-
ци и кожа в гениталната област, хемороиди [17];

д) употреба на наркотични вещества в съче-
тание със сексуални практики. Поведението в та-
кива случаи е загуба на задръжки при участие в 
сексуални връзки. 

Показателно в тази насока е проучването на 
Конри-Кантилена: от 248 позитивни за HCV лица с 
анамнеза за интраназална употреба на кокаин са 
169 (68%), с данни за интравенозна употреба – 103 
(42%), и посочили безразборни сексуални контак-
ти – 132 (53%) [16]. Извод за сексуална експозиция 
при лица с двойна или по-голяма възможност за 
заразяване трябва да се прави внимателно, след 
като се изключат парентералните контакти.

В обособената по сексуален критерий катего-
рия особено място заемат „живеещите с вируса на 
СПИН”. Някои HIV позитивни мъже участват в не-
обезопасен секс, съзнавайки, че и двамата парт-
ньори са HIV позитивни (т.нар. “серосортинг”), без 
да са наясно със статуса на другия по отношение 
на хепатит С. При този вид коинфектиране HIV ин-
фекцията предизвиква увеличаване на вирусния 
товар на HCV и това допълнително увеличава ри-
ска. Подобни случаи се увеличиха след въвежда-
не на активната антиретровирусна терапия.

Разгледаните обстоятелства извеждат на 
преден план основното значение на нетради-
ционните сексуални практики, с нетипичен за по-
ловия механизъм на предаване фактор – кръв. 
Доминиращо място заемат мъжете хомосексуа-
листи. Обособената по сексуален критерий рис-
кова група привидно не се манифестира с висока 
численост, но поради либерализацията на сексу-
алните отношения след втората половина на ХХ 
век има важно значение за общественото здраве 
в много държави. По данни на CDC заразените 
от ВХС по сексуален път в САЩ днес са 15% от 
всичките случаи. Подобни стойности са опреде-
лени и в други проучвания [12].

ПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖИРАНИ ЛИЦА 

Има се предвид медицинският персонал в 
структури на лечебни заведения, работещ в ус-
ловия на риск от експозиция с материали (пре-
димно кръв), потенциално съдържащи HCV. На 
първо място са медицинските сестри, следвани 
от лаборантите. Риск има и за екипите в спеш-
ни, операционни и инфекциозни звена; както и за 
стоматолози, санитари и за някои други катего-
рии длъжности, изпълняващи медицински проце-
дури. Инфекциозният потенциал на кръвта е най-
висок при остра инфекция (вирусна концентра-
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ция 106 в ml), по-нисък при хронифициране или 
носителство (102-103 в ml); най-нисък е в телесни 
течности. 

Рискови ситуации се създават след нараня-
ване от игли, скалпели или други остри инстру-
менти; при извършване на инвазивни манипула-
ции; при почистване на използван инструмента-
риум; при неправилно третиране на използвани 
игли. Специфичен риск от убождане има при за-
шиване на оперирани органи [65]. Опасността за 
инфектиране нараства при повтарящи се перку-
танни експозиции. Честотата на замърсяване на 
ръцете с кръв в трудовия процес варира от 3% за 
процедури в инвазивна радиология [27] до 50% в 
процедури, извършвани от хирурзи [53]. При аку-
шерки е установена още по-висока стойност – до 
74% от инциденти с кръвна контаминация. Освен 
това 51% от тях съобщават за опръскване с кръв 
и околоплодна течност в лицето, а 24% са пре-
търпели едно или повече убождания с медицин-
ски игли през последните 6 месеца. Панлилио и 
кол. степенуват риска и определят най-голяма 
опасност при спешно извършвана операция, съ-
пътствана със загуба на повече от 250 ml кръв, 
и продължителност на оперативната дейност по-
вече от 1 час [50]. В проучване на О‘Брайън от 
1991 г. патолозите съобщават за едно наранява-
не средно на 72 аутопсии [47]. Рискът при едно-
кратна перкутанна инокулация на кръв от HCV-
позитивен пациент e определен още в началото 
на 90-те години на ХХ в., т.е. скоро след открива-
нето на вируса през 1989 г., и се оценява средно 
на 1,8% (в интервала от 0 до 7%) [7, 9, 37, 43, 
52]. С определено по-нисък риск е експозицията 
„контакт на интактна лигавица с кръв”.

От позициите на болничната епидемиология, 
специфичен професионален риск в тази насока 
има за жените в детеродна възраст, работещи в 
рискови звена. Кръвните манипулации, извърш-
вани от бременни здравни служителки, създават 
опасността от вертикално предаване на хепатит 
С инфекция по време на бременност. 

По характер тези заболявания се отнасят 
към вътреболничните инфекции (ВБИ) и могат да 
възникнат в целия спектър болнични структури, 
но в отделните болнични звена опасността не е 
еднаква. Класифицирането на клиниките/отделе-
нията в тристепенна скала – високо-, умерено- и 
нискорискови, застъпено в нормативно-справоч-
ната база по борбата с ВБИ, се отнася напълно 
и за вече описани тук дейности на медицинския 
персонал [1]. Значение за вътреболничните зара-
зявания имат освен разгледаните обективни об-
стоятелства, така и субективни фактори: подце-

няване на риска поради недостатъчна епидемио-
логична осведоменост, неправилна организация 
на работа, неритмична доставка на консумативи 
и дезинфектанти.

ХЕМОДИАЛИЗИРАНИ БОЛНИ

При подложените на хемодиализа пациенти 
се установява няколко пъти по-висока заболяе-
мост от ВХС в сравнение с останалата част от 
популацията. Принципно, заразяванията на тези 
хора се класифицират като вътреболнични. В 
проучване на Хирнишен и кол. от 1996/1997 г. в 
Германия, с обхванати 2796 пациенти от 43 ди-
ализни центъра, е установена обща честота (АТ 
и/или РНК) 7,0%. Антитела са открити в 195, т.е 
6,1%, а виремия в 111 хемодиализирани (4,0%). 
Двата основни рискови фактора, определени 
чрез въпросник, са броят кръвопреливания на 
пациент и продължителността на диализата. На-
правен е извод, че само рутинните тестове за АТ 
не са достатъчни за точна диагностика [29]. Кон-
статациите на научните екипи на Финели (2002) и 
Пател (2010) потвърждават подобно ниво на раз-
пространение сред пациентите на хемодиализни 
центрове в САЩ – близо 8%, почти пет пъти по-
високо от нивото на общата популация в страната 
[24, 51]. За разпространението на хепатит С сред 
хемодиализираните болни в развитите страни 
днес се посочват данни в широк диапазон – от 
5 до 60%, a в началото на ХХI век са посочвани 
стойности до 80% [29]. При епидемичните взри-
вове (възниквали основно през 90-те години на 
ХХ в., два с продължителност 16-24 месеца, един 
с 27% обхват на диализирания контингент) като 
причини са установявани неадекватна дезин-
фекция на специфичното оборудване и повторно 
(многократно) използване върху други пациенти, 
общо ползване на многодозови банки с лекар-
ства, нередовна смяна на пособия за индивиду-
ална употреба, кръстосана контаминация между 
вакутейнери, съдържащи кръв и други биологич-
но опасни отпадъци с чисти пособия [13, 23].

Въвеждането на строги правила за скрининг 
на кръвната банка, широкото използване на сред-
ства, стимулиращи еритропоезата, вместо кръво-
преливане, както и завишения епидемиологичен 
контрол в диализните структури значително на-
малиха разпространението на HCV инфекция в 
тази рискова група [25]. В Испания за 10-годишен 
период (1992-2002) е наблюдаван спад на паци-
енти с антитела от 24 до 9,2% [20], в САЩ има 
намаление от 10,4% през 1995 до 7,8% през 2002 
г. [40]. Устойчив темп на намаление и значителен 
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спад при мултицентрово проучване (1991-2000) е 
установен в много други развити страни, включи-
телно Белгия (от 13,5 до 6,8%), Франция (от 42 до 
30%), Италия (от 27 до 16%) и Швеция (от 16 до 
6%) [40]. По-нови проучвания от 2008 г. показват 
още занижени стойности – 1,2% в Япония и 4% за 
Обединеното Кралство [54].

Както е видно от статистиката, през послед-
ните две десетилетия има отчетливо намаление 
в много държави на честотата на поява на HCV 
в хемодиализните клиники/отделения, но паци-
ентите с предишни заразявания и потребност от 
постоянно диализиране на кръвта все още под-
държат значителен резервоар на инфекция, кой-
то не бива да се пренебрегва. Висок риск – над 
20%, се поддържа в арабските страни [18]; също 
в множество африкански страни, сред които е 
Сенегал – там рискът достига до 80% [54]. При-
чините за това са комплексни и взаимосвърза-
ни. Една от тях е недостигът на хемодиализни 
апарати и произтичащото от него принудител-
ното двукратно и дори по-интензивно натовар-
ване на апаратурата в сравнение с практиката 
в европейските страни. Всичко това отдалечава 
диализната практика в тези държави от между-
народно приетите стандарти за безопасна диа-
лиза. Заедно с нередовното стерилизиране или 
подмяна на филтриращите устройства и липса-
та на отделна апаратура за пациенти с доказано 
носителство на вирусен хепатит С това увелича-
ва риска. Що се отнася до дела, който групата на 
хемодиализираните заема в глобален план, оп-
ределянето е затруднено поради много голяма-
та вариабилност на данните както за отделните 
региони, страни и административни единици, 
така и за хемодиализните центрове в рамките 
на една страна.

ЛИЦА, НА КОИТО Е ПРАВЕНО КРЪВОПРЕЛИВАНЕ ИЛИ 
СА ВЛИВАНИ КРЪВНИ СЪСТАВКИ, ТРАНСПЛАНТИРАНИ 
СА ОРГАНИ ИЛИ СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА РАЗЛИЧНИ 

ИНТЕРВЕНЦИИ

Тази група включва няколко категории паци-
енти, всяка от които може да се разглежда като 
специфична подгрупа. Общото е, че се засягат 
лица, на които са извършвани процедури и ма-
нипулации при отклонения от утвърдените съ-
временни стандарти за безопасна медицинска 
практика или при неспазване на изискванията за 
безопасност на немедицински дейности, като на-
пример различни body art процедури. 

Подгрупа пациенти с извършено кръво-
преливане, трансплантация, хемофилия 
и други подобни заболявания
Кръвопреливането е много ефективен на-

чин за предаване на хепатит С инфекцията. До 
началото на 90-те г. на ХХ в. категорията пост-
трансфузионен ВХС навсякъде по света е зае-
мала висок относителен дял при формиране на 
глобалната заболяемост и рискът от внедряване 
на HCV чрез кръв и кръвни съставки е определян 
на 1,5%. След това, когато в кръвната индустрия 
(кръвопреливане и производство на биопродукти 
от изходна суровина кръв) се въведе задължи-
телно тестване за хепатит C, броят на инфек-
тираните реципиенти прогресивно намалява [4, 
35]. Понастоящем случаите на заразяване в раз-
витите страни, където тестът се прилага рутинно, 
са по-малко от един на 2,3 млн. преляти единици 
кръв, т.е. рискът е по-нисък от 0,02%. Следова-
телно в тази част на света подгрупата вече оказ-
ва несъществено влияние върху появата на нови 
заболявания [48]. По-различно е положението в 
развиващите се страни. Главно поради бюджет-
ни ограничения, здравните им системи все още 
не могат да провеждат пълен предварителен 
скрининг на кръвта. В Индия, където живее 1/5 
от цялото население на планетата, въпросът е 
решен законодателно, но по финасови причини в 
много здравни заведения контрол не се провеж-
да [55]. В Ню Делхи от 182 пациенти с извършено 
кръвопреливане и с отрицателен тест анти-HCV в 
момента на хоспитализиране, 5,4% от тях по-къс-
но са развили ВХС по тази причина [58]. В Гана 
една от 2578 банки дарена кръв съдържа вируса 
[11]. Доброволните донори на кръв днес са важна 
за епидемиологията популация, тъй като основ-
ните изследвания за серопреваленс на вируса 
в повечето държави се извършват предимно на 
тези хора.

Данни за заразени с ВХС след транспланта-
ция на органи има най-много сред пациенти с 
трансплантирани бъбреци. Обяснява се с факта, 
че началото на тази дейност е поставено още 
през 50-те години на ХХ век, темпът на нараства-
не е постоянен и в момента това е най-интен-
зивно осъществяваната трансплантация. Само 
в САЩ през последните години се правят близо 
18 000 такива операции. Общият им брой до 01 
февруари 2017 г. е 405 343 (при 686 710 всичко 
трансплантирани до тази дата), броят на хората 
с двойна трансплантация – бъбрек и панкреас, е 
22 122. Повече от 250 000 са живи към момента. 
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Разширено проучване на Ромеро и кол. просле-
дява 868 пациенти с направена бъбречна транс-
плантация между 1987 г. и 2006 г. Установените 
серопозитивни са 18,7%, като близо 77% от тях 
са претърпели трансплантация преди 1998 г., 
т.е. преди откриване на HCV [57]. Сега рискът от 
трансфер на вируса посредством органи е мини-
мизиран поради строгия предварителен контрол 
на донорите. Канадски автори съобщават за 
0,48% HCV позитивни кандидат-донори на тъка-
ни и органи при такъв предварителен контрол в 
една от провинциите за периода 1998-2004 г. По-
добни са и констатациите, разглеждащи ролята и 
значението на пациентите с трансплантации на 
други органи за съвременната епидемиология на 
ВХС. Ролята на хемофилиците намалява в резул-
тат на разширено приложение на средства про-
изведени по рекомбинантна технология, с което 
се ограничава прилагането на естествените про-
дукти кръвна плазма и фактори на кръвосъсир-
ване.

Обобщавайки информацията, може да се на-
правят следните изводи: факторите на предава-
не на инфекция кръв, кръвни продукти, тъкани и 
органи за трансплантиране на съвременния етап 
имат различна степен на опасност в отделните 
географски региони. В страните от Европа, Се-
верна Америка, Австралия и Япония инфекциоз-
ният и епидемиологичният риск са минимални и 
ходът на епидемичния процес не зависи същест-
вено от внедряване на тези биологични мате-
рии. За държавите от останалата част на света 
не може да се каже същото – общият резервоар 
на инфекция продължава да се допълва с лица, 
придобили заразата след кръвопреливане или 
след други лечебни процедури с биопродукти. 
Оценката на риска за преобладаващата част от 
тези страни е висока. Известно различие има при 
органната трансплантация. Тъй като се касае за 
сложни и високотехнологични оперативни интер-
венции, изискващи значителни финансови ресур-
си и специфично болнично оборудване, този вид 
операции ограничено се извършват в развиващи-
те се страни, поради което и рисковете в послед-
ните са редуцирани. 

Подгрупа пациенти с извършени меди-
цински и немедицински манипулации, 
характеризиращи се с потенциал за ак-
тивиране на кръвен път на предаване на 
биопатогени
В случая става въпрос за хора, претърпели 

медицински и немедицински вмешателства, из-
пълнени в условия на неадекватна дезинфек-

ция, стерилизация и антисептика или други на-
рушения (хигиенни, логистични). Понякога може 
да се направи точна връзка на инфектирането с 
кабинета, клиниката, студиото или заведението, 
където е провеждана рискова диагностична, ле-
чебна или разкрасителна процедура, но в немал-
ка част от случаите информацията за мястото 
на рисковата дейност е ориентировъчна и само 
предполагаема. Вследствие на това е трудно 
доказуема, а епидемиологичното проучване – в 
известна степен – непълно. Специфична подгру-
па са хората, претърпели множество стоматоло-
гични процедури за относително кратко време; 
друга – обслужвани от лечебни структури без 
собствена централна стерилизационна служба. 
Последното е предпоставка за затруднения в 
снабдяването със стерилни материали и увели-
чава риска от вирусно инокулиране. Възможна 
е и поява на ВХС у лица, диагностицирани или 
лекувани в болнични заведения със съвременни 
стерилизационни звена и създадена организа-
ция по обеззаразяване съгласно нормативната 
уредба, но при допускани различни пропуски в 
технологичния режим, поддържането на техни-
ческата база и без адекватен контрол върху ка-
чеството на стерилизацията. Важни данни в тази 
насока са и сведенията за наложила се по спеш-
ност медицинска манипулация при пребиваване 
в страни с ниско ниво на здравната система и не-
спазвани медицински стандарти за инфекциозна 
безопасност. Подобни рискове може да настъпят 
по време на туристически пътувания, при между-
народни хуманитарни или миротворчески мисии 
сред доброволци или военнослужещи. Зоните с 
потенциален риск съвпадат с описаните. Конкре-
тен научен аргумент за това е комплексното про-
учване на М. Дав и А. Дау за арабските държави 
(19 на брой, с население 350 000 000), отразява-
що ситуацията към 2012 г. Рискът от предаване 
вируса на хепатит С по изброените показатели 
се определя като умерен (от 5 до 20%) за преоб-
ладаващата част от страните – 12, и като висок 
(над 20%) за останалите 7 [18]. На голяма част 
от населението в тези страни и в останалите от 
високоендемичната световна зона през живота 
се правят множество небезопасни инжекции и 
манипулации, с което се натрупва значителен ку-
мулативен риск. Специфичен елемент на глобал-
ния епидемичен статус се дължи на традиционни 
методи от древната медицина, какъвто е аку-
пунктурата, практикувана от „лекари на свободна 
практика” основно в Индия и Китай. Неизвестна, 
но вероятно немалка част от тези специалисти са 
нелицензирани [14].
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По отношение на развитите страни, подгру-
пата има значение до преди 40-60 години. Тогава 
все още не са внедрени съвременните медицин-
ски стандарти за обеззаразяване при лечебно-
диагностична и профилактична дейност, също 
спринцовките и иглите за еднократна употреба.

За лицата, на които са извършвани рискови 
немедицински кръвни манипулации, в редица 
публикации има разнопосочни данни. В проуч-
вания от началото на 90-те г. на ХХ в. в Англия и 
Австралия се установява значителна асоциация 
между антитяло серопозитивност и анамнеза за 
татуиране, но не и с пиърсинг и акупунктура [34, 
44]. В края на десетилетието в Тайван научни-
ят колектив на Сун доказва значима връзка с 
акупунктура, но не и с татуировки. По данни на 
канадски автори от 2009 г., базиращи се на ана-
лиз върху 124 статии по темата от проучвания 
във всички континенти, има показателна връзка 
между татуиране и инфектиране с HCV – рискът 
е 5,74% [33]. Ролята на разглежданата сборна 
подгрупа в съвременната епидемиология на 
HCV е безспорна, но като количествен дял не 
е напълно определена. Една от трудностите за 
диференциране е обстоятелството, че поведе-
нието и бита на немалка част от татуираните 
лица са свързани с други рискови фактори – 
предимно наркомания, също – престой в места 
за лишаване от свобода. Важен фактор на пре-
насяне на заразата при татуираните се явява из-
ползваното мастило, в което е доказано продъл-
жително съхранение на вируса. Общоприето е 
становище, че по-малък риск от заразяване има 
в лицензираните студия.

ДЕЦА, РОДЕНИ ОТ МАЙКИ, НОСИТЕЛКИ НА HCV

В сравнение с възрастните, хепатит С-вирус-
ната инфекция при децата е по-слабо изяснен 
въпрос. Глобалният обхват на инфектираните с 
вируса бременни жени се оценява в интервала 
между 1 и 8%, а на деца – от 0.05 до 5% [56]. В 
САЩ е установен 1% заразени бременни [5]. Ка-
надската педиатрична асоциация предполага 
същата честота и в Канада. Горната граница от 
8% е характерна за високоендемичните държа-
ви. При 12 до 25% от децата с вирус, придобит 
още от раждане, настъпва спонтанно очистване 
[32], част от останалите прекарват остра форма, 
а в хронифициралите остава риск от развитие 
на хепатоцелуларен карцином [22, 56]. Рискът 
от вертикално предаване на HCV варира от 0 до 
18%. При HIV позитивните бременни този риск е 

от 6 до 36% [21]. Маст и кол. откриват 9 ново-
родени (4,7%) от общо 190 от майки с доказана 
хепатит С-инфекция [41]. Антиретровирусната 
терапия намалява риска от вертикално предава-
не [5, 21]. Опасността е реална при концентрация 
повече от 1 000 000 (105) вирусни копия в 1 ml 
кръв на бременната жена [5].

Натрупаните данни за вертикално предава-
не потвърждават двата варианта – пренатален и 
натален. Третият вариант на механизма – тран-
смисия в постнатален период, не е наблюдаван 
и не е описан в литературата, въпреки че вирус-
на РНК е установявана в коластра и в майчино 
мляко. Доказваните титри са много ниски [41,46]. 
Фактът, че не е потвърдено предаване на HCV 
инфекция на новородени чрез кърма, може да се 
свързже с вирусоцидната активност на стомаш-
ния сок на детето. Абсолютното изключване на 
риск посредством кърмене обаче не се споделя 
от всички. Потенциална възможност за пренася-
не има, ако зърната или ареолата на кърмещата 
майка са с рагади и кървят. В такива случаи се 
препоръчва прекъсване на кърменето.

ЛИЦА, ИЗТЪРПЯВАЩИ/ИЗТЪРПЯВАЛИ НАКАЗАНИЕ 
В МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Проучванията върху лицата, лишени от сво-
бода, са по-малобройни в сравнение с изслед-
ванията в предишните групи. Като цяло рискът 
от заразяване с HCV при тези хора е висок. Об-
щата заболяемост на затворниците по света от 
вирусен хепатит С се изчислява на 1,4 за 100 
човекогодини, а на затворниците с анамнеза за 
инжекционна употреба на наркотици – 16,4 чове-
когодини. Разпространението на антитела срещу 
вируса се оценява на 26%; сред употребяващите 
инжекционно наркотици е 64%. Най-голямо раз-
пространение е установено в затворите в региона 
на Централна Азия (38%) и в Австралия (35%). 
Изразена чрез показатели за количество, попула-
цията се представя с около 2 200 000 заразени, 
от които най-много в Северна Америка – 668 500, 
следва региона Източна и Южна Азия – 638 000 
лица [38]. В нашата страна според проучване 
на Г. Попов, от изследвани 467 лица, лишени от 
свобода, са установени 108 (23%) с положителен 
тест за антитела към хепатит С вирус и 5 (1%) с 
антитела към ВХВ и ВХС [3].

Прегледът на рисковите експозиции сред 
тази група показва възможно съчетаване на по-
вече от един фактор, респективно влиянието на 
повече от един път на предаване на инфекцията.
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ОБОБЩЕНИЕ

Повечето от рисковите групи за ВХС имат 
връзка и са резултат от медицински открития, на-
правени през XX век, както и с терапевтичните и 
профилактичните подходи, базирани на тези по-
стижения. Такива са откриването на кръвногрупо-
вата система АВО и разработването на техноло-
гия за кръвопреливане, въвеждането на парен-
тералната инфузионна терапия, хемодиализата, 
масовата имунизационна практика, трансплан-
тацията на органи и тъкани. От друга страна, за 
формиране на рисковите групи имат значение 
и някои социални явления от втората половина 
на века – сексуалната революция, нарастваща-
та наркомания в различни варианти, стремеж 
за открояване на индивидуалност посредством 
body art, глобализацията, която потенцира всич-
ко това. В този смисъл заболяването се опре-
деля от някои автори като „продукт на ХХ век”. 
Допълнително влияние оказват демографските 
процеси на застаряване на населението и зави-
шаване значението на хроничните заболявания 
– процеси, характерни за много държави. Това 
е свързано с увеличаване на потребностите от 
медицинско осигуряване на населението. В съче-
тание с неадекватна материално-технологична 
база, претоварване на медицинския персонал и 
организационни пропуски, рискът от ВБИ с кръв-
нопреносими биопатогени, сред които е HCV, 
нараства. Съчетаването на тези обстоятелства 
в определена географска или административна 
единица предопределя наличие на една или по-
вече рискови групи по отношение на ВХС.

Разгледаните характеристики на седемте 
описани от нас рискови групи показват, че в обо-
собяването им има известна условност. По-голяма 
или по-малка част от лицата в тях са били подло-
жени на въздействие на повече от един неблаго-
приятен фактор. Най-силно това е изразено в гру-
пата на затворниците. В такива условия отчетливо 
се съчетават ефектът на хомосексуализма, тату-
ирането и наркоманията; следователно, епидеми-
ологичните критерии стават четири. В случаите, 
когато има високорисков и същевременно по-ряд-
ко въздействащ фактор в съчетание с по-слаб, но 
много по-чест фактор, оценката на действително 
осъществения риск е затруднена. Задължително 
трябва да се отчита продължителността във време 
и кратността на въздействие през рисковия период. 

Независимо от тези и други условности, отра-
зяващи се върху точното рамкиране (идентифи-
циране) на групата, научните познания и статисти-
ческите сведения са особено важни за цялостния 

епидемиологичен контрол на ВХС. Данните за това 
активно трябва да се търсят както от изследовате-
лите по проблема чрез провеждане на насочени 
биосоциални и медико-клинични изследвания, така 
и от всички специалисти, работещи в отделните 
практически направления на инфектологията – в 
клиниката (инфекционисти и гастроентеролози), в 
диагностиката (вирусолози и биолози), в епидеми-
ологията (епидемиолози и здравни инспектори), в 
превенцията (епидемиолози, организатори, соци-
ални работници и здравни медиатори). Върху ефек-
тивността на превенцията в случая голямо влияние 
може да окаже и колаборацията с неправителстве-
ните пациентски организации. Чрез тях се набавят 
важни данни за обхвата и състава на групата. Ос-
вен това НПО могат ефективно да сътрудничат при 
превантивните мерки, например скрининг.
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През последното десетилетие се постигна 
чувствителен напредък в лечението на мъжкия 
инфертилитет. Средно 8% от мъжете в репродук-
тивна възраст търсят медицинска помощ поради 
свързани с фертилитета проблеми. От тях 1-10% 

имат заболявания, компрометиращи техния ре-
продуктивен капацитет, като варикоцелето със-
тавлява 35-50% от тези случаи. Варикоцелето е 
най-честата патологична физикална находка при 
мъжки инфертилитет с болестност от 19-41% от 

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КЛИНИЧНО ИЗЯВЕНОТО ВАРИКОЦЕЛЕХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КЛИНИЧНО ИЗЯВЕНОТО ВАРИКОЦЕЛЕ

Ив. Дечев1 и А. Ругия2

1Клиника по урология, УМБАЛ “Св. Георги“, Катедра по урология и обща медицина, МУ – Пловдив
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SURGICAL TREATMENT OF PALPABLE (CLINICAL) VARICOCELESURGICAL TREATMENT OF PALPABLE (CLINICAL) VARICOCELE

Iv. Dechev1 and A. Rrugia2

1Clinic of Urology, University Hospital ”Sv. Georgi”, Department of Urology and General Medicine, MU – Plovdiv
2Obstetrical and Gynecological Hospital “Queen Geraldine“ – Tirana, Albania

Резюме. Повечето от мъжете с варикоцеле са със запазен фертилитет и липсваща симптома-
тика. То се установява при 15% от мъжката популация, при 41% от мъжете с първичен инфер-
тилитет и до 81% с вторичен. Ето защо хирургично лечение не се препоръчва във всички случаи. 
Хирургична корекция обаче е наложителна при клинично палпируемо варикоцеле, придружено с 
нарушени спермални показатели (azoospermia или тежка oligospermia) при инфертилни двойки 
с едновременна клинична оценка на женския партньор. Съществуват разнообразни хирургични 
подходи към варикоцелето, включващи отворена (класическа и микрохирургична), лапароскопска 
варикоцелектомия и перкутанна техника. Важни хиругични детайли при варикоцелектомията са 
запазване a. testicularis, лимфните съдове и d. deferens. Минимално инвазивните процедури, кои-
то намаляват морбидитета, болката и времето за възстановяване, са актуално предизвика-
телство. В обзора се обсъждат съществуващите хирургични техники за варикоцелектомия при 
инфертилни мъже и предимствата на микрохирургичното лечение при клинично изявеното ва-
рикоцеле за подобряване на мъжкия фертилитет. Няма единно становище коя от хирургичните 
техники е с най-голяма полза за пациента, но все пак достатъчно научни съобщения посочват 
предимството на микрохирургичната техника, която дава по-добри резултати. 

Ключови думи: варикоцеле, мъжки инфертилитет, скротална температура, микрохирургична 
варикоцелектомия 

Abstract. The majority of men with varicoceles remain fertile and asymptomatic. They may be detected 
in 15% of male population, 41% of men with primary infertility and up to 81% of men with secondary 
infertility. Therefore, treatment of all varicoceles is clearly unnecessary. However, surgical correction 
of clinically detectable varicoceles associated with abnormal semen parameters (azoospermia and very 
severe oligospermia) in an infertile couple following appropriate evaluation of the female partner is strongly 
recommended. A variety of surgical approaches have been promoted for varicocele repair including open 
non-microsurgical and microsurgical varicocelectomy, laparoscopic, and percuteneous techniques. The 
ideal procedure should be one that leaves the testicular arteries, lymphatics, and vas deferens intact. A 
minimally invasive procedure which reduces morbidity, pain and recovery time is also desirable. This review 
discusses current surgical techniques for varicocelectomy in infertile men and the microsurgical treatment of 
clinical varicoceles to improve male fertility. It is currently unclear which technique is the most benefi cial for 
patients but microsurgical repair seems to be associated with better outcomes.

Key words: varicocele, male infertility, scrotal temperature, microsurgical varicocelectomy
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мъжете с първичен инфертилитет и 45-81% от 
мъжете с вторичен инфертилитет [1]. При класи-
фициране на варикоцелето според резултатите 
от спермалния анализ 11.7% от инфертилните 
мъже с нормални показатели и 25.4% от тези с 
нарушени показатели са с клинично изявено ва-
рикоцеле. В днешно време варикоцелето е кате-
горично доказана хирургично корегируема причи-
на за мъжки инфертилитет. Средно около 90% от 
варикоцелето е левостранно [2, 3]. 

Влиянието на варикоцелето върху тестику-
ларната функция с влошаване на спермалните 
показатели е прогресивно с течение на времето. 
Механизмът, по който варикоцелето угнетява спер-
матогезата, не е достатъчно осветлен. Приемливо 
обяснение за този факт е нарушаване нормална-
та функция на pl. pampiniformis, което се изразява 
в промяна на тестикуларната микросреда, пови-
шаване на локалната температура, повишаване 
нивото на реактивните кислородни форми (окси-
дативен стрес) и нарушаване на нормалния кисе-
линно-основен баланс [3, 4]. Особено внимание 
през последните години беше съсредоточено вър-
ху подобрение на броя на сперматозоидите след 
варикоцелектомия с доказана полза при мъже със 
спермална концентрация над 107/ml. Мъже с на-
мален размер на тестиса устойчиво и логично по-
казват по-незначимо подобрение на количеството 
сперматозоиди след хирургична корекция. От друга 
страна, по-високата степен и клинично по-изразе-
ното варикоцеле се асоциират със значимо подоб-
рение в броя на сперматозоидите, за разлика от 
субклиничното варикоцеле [4, 5].

Нещо много интересно и обещаващо освен по-
добряване броя, морфологията и подвижността на 
сперматозоидите в еякулата след варикоцелекто-
мия, е наблюдаваното повишение в нивото на се-
румния тестостерон. Повишаване на тестостерона 
и намаляване нивото на FSH с постигане на по-ви-
соки квоти на бременност след микрохирургия на 
варикоцеле се съобщава от единични автори [3, 5]. 

Няколко сериозни метаанализа показват, че 
хирургичното лечение на клинично изявеното 
варикоцеле има много категоричен ефект вър-
ху подобряване на прогнозата от асистираната 
репродукция при двойки с варикоцеле-свързан 
инфертилитет [6]. Esteves et al. (2010) наблюда-
ват по-високи квоти на бременност след ICSI в 
групата мъже, претърпели микрохиргична вари-
коцелектомия преди асистираната репродукция 
(60.3% срещу 45%), а чрез логистична регресия е 
калкулирано повишаване на шанса за постигане 
на клинична бременност с 69%, ако варикоцеле-
то е оперирано преди ICSI [1]. 

Идеалният метод за лечение на варикоцеле-
то и до днес е въпрос на спорове. Хирургичните 
техники еволюираха след първата, описана от 
Palomo през 1949 г. Използват се няколко мето-
да, включващи отворена хирургична лигатура 
на v. testicularis int., ретроградна или антеградна 
склеротерапия, лапароскопска и микрохирургия 
на варикоцеле. Всяка хирургична техника има 
своите предимства и недостатъци, но за съжале-
ние публикуваните клинични резултати са твърде 
противоречиви. Високата оригинална ретропери-
тонеална техника (лигатура на тестикуларната 
артерия и вена над вътрешния ингвинален отвор 
– Palomo техника; висока лигатура на вената и 
съхраняване на артерията – Bernardi техника; 
лигатура на кремастерните и вътрешните тести-
куларни вени, които продължават в ингвиналния 
канал като структури на funiculus spermaticus – 
Ivanissevich техника) води до 15% рецидиви или 
персистиране на варикоцелето при възрастни и 
до 45% при деца. Предимството на тази хирур-
гична техника е лигирането на редуциран брой 
вени на това по-високо ниво, което би могло да 
редуцира възможен рецидив. Недостатък на този 
подход е потенциалната невъзможност за лиги-
ране на кремастерните съдове и v. spermatica 
ext., с което се свързва високият процент на ре-
цидиви и персистиране на варикоцелето. Двете 
модификации на тази техника включват ингвина-
лен (Ivanissevich) и субингвинален подход. При 
субингвиналната техника се постига съхранява-
не на мускулните слоеве и ингвиналния канал 
и тя технически е по-предизвикателна поради 
по-големия брой вътрешни тестикуларни вени 
и артерии под външния ингвинален отвор. Не-
микрохирургичните версии на тази техника се от-
личават с относително по-малко постоперативни 
усложнения (например хидроцеле). Лапароскоп-
ската варикоцелектомия (с резултати, подобни на 
ретроперитонеалната) не се препоръчва при въз-
растни поради честото лигиране на a. testicularis 
(a. spermatica) int. Тази техника се приема за по-
инвазивна. Теоретично не се очаква настъпване 
на тестикуларна атрофия поради богатото кола-
терално кръвоснабдяване на тестиса чрез кре-
мастерните артерии. Най-общо казано трябва да 
има стремеж за запазване на артериите, кръво-
снабдяващи тестиса. Понастоящем ингвинални-
те и субингвиналните достъпи са предпочитани 
техники за варикоцелектомия [7, 8, 9, 10]. 

Микроскопската техника за субингвинална 
варикоцелектомия изисква солиден опит в срав-
нение с останалите техники. Микрохирургичната 
варикоцелектомия има предимството, че ясно ви-
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зуализира вените, артериите и лимфните съдове 
и достоверно намалява постоперативния морби-
дитет като хидроцеле, рецидив на варикоцелето, 
и увреждане на а. testicularis (изключително рядко 
усложнение – до 1% от случаите). Системен обзор 
от последните години заключава, че отворената 
микрохирургична варикоцелектомия с ингвинален 
или субингвинален достъп се свързва с по-висока 
квота на спонтанни бременности, с по-малко реци-
диви и постоперативни усложнения в сравнение с 
лапароскопската, радиологичната емболизация и 
макроскопската ингвинална или ретроперитонеал-
на варикоцелектомия. След тази операция за ва-
рикоцеле се установява подобрение на семенните 
параметри и доказано повишаване на спонтанната 
или асистираната концепция [6, 7, 8].

Перкутанната емболизация (склеротерапия) 
предлага минимално инвазивен подход и включва 
традиционна ретроградна техника (под рентгено-
логичен контрол) и по-наскоро описаната анте-
градна емболизация (извършвана директно през 
вените чрез висока скротална инцизия). Усложне-
нията включват тромбофлебит, епидидимоорхит, 
артериална пункция, инфекции, персистиране на 
варикоцелето и реакция към контраста, които са 
по-редки при антеградния подход. Перкутанният 
подход е по-подходящ при рецидивно варикоцеле, 
когато се налага анатомията да се очертае ради-
ографски, и силно зависи от опита на оператора. 
Възможността за изобразяване, използвана при 
перкутанната емболизация, може да елиминира 
необходимостта от трудна хирургична дисекция 
в предхождаща оперирана област и позволява 
идентифициране на остатъчните вени [8, 10]. 

Няколко проучвания потвърждават, че ми-
кроскопската варикоцелектомия е по-успешна в 
сравнение с отворената и лапароскопската вари-
целектомия по отношение на квотите на спонтан-
на бременност (40.2% срещу 29.3% и съответно 
39.0% срещу 31.8%), по-малък процент рецидиви 
(2.5% срещу 17.2% и 2.0% срещу 14%) и по-ниска 
честотата на хидроцеле (0% срещу 0.1% и 0.005 
срещу 0.08%) [6, 7]. В проучване на Cayan et al. 
(2009) се прави заключение, че микрохирургич-
ните техники за варикоцелектомия водят до по-
високи квоти на бременност (41.97%), по-малко 
рецидиви (1.05%) и по-ниска честота на хидроце-
ле (0.44%) в сравнение с другите методи за вари-
коцелектомия, включващи лапароскопска и отво-
рена варикоцелектомия. Тези добри постопера-
тивни резултати за редуциране образуването на 
хидроцеле се дължат на по-добрата възможност 
за идентифициране и съхранение на лимфните 
съдове и на факта, че всички външни и вътреш-

ни сперматични вени могат да бъдат лигирани за 
превенция на рецидиви на варикоцелето [2].

Разумното и компетентно хирургично ле-
чение на клинично палпируемото едностранно 
или двустранно варикоцеле е една от основни-
те предпоставки за добър изход от заболяването 
и постигане на високи квоти на спонтанна бре-
менност [11]. На този етап наличните данни, не-
зависимо от липсата на мащабни клинични про-
учвания и резултати, не препоръчват лечение на 
субклиничното варикоцеле поради недоказана 
полза от операцията. 

Ние се надяваме, че нашият обзор ще подоб-
ри разбирането в областта на мъжкия инферти-
литет от уролозите и други специалисти, зани-
маващи се с този проблем. Това без съмнение 
ще допринесе за подобряване на лечението на 
инфертилните мъже. 
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Стареенето е естествен процес, съпътстващ 
живота на индивида. Всеки човек има право до-
стойно да изживее и да завърши живота си. До 
голяма степен този завършек се определя от ка-
чеството на живот в домовете за социални услу-

ги за възрастни хора, които са неизменна част и 
необходимост, независимо от стандарта и начина 
им на живот.

Прегледът на литературата дава достатъчно 
доказателства, че за благополучието на възраст-

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРАКАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
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Резюме. Поддържането на високо качество на живот е от изключителна важност за хората, жи-
веещи в домове за социални услуги. В материала са разгледани и са систематизирани факторите, 
които имат отношение към осигуряването му. Оценката на качеството на живот се извършва 
въз основа на материалната база, мнението на жителите в домовете, грижите, полагани от пер-
сонала за здравословното състояние на възрастните хора, смъртността в домовете и начинът, 
по който те се управляват. Всички тези фактори, тясно свързани помежду си, пряко или косвено 
определят качеството на живот. С помощта на прегледаната литература се установява, че съ-
ществуват неблагоприятни фактори в домовете за социални услуги за възрастни хора в различни 
аспекти, които повлияват негативно физическото и психичното здраве на жителите в тези ин-
ституции. Разгледани са някои стратегии за оптимизиране живота на възрастните хора в до-
мовете. Прегледани са съвременни практики за подобряване качеството на живот, приложени в 
различни страни през последните години, от които е получен положителен резултат.

Ключови думи: качество на живот, домове за социални услуги, възрастни хора 

Abstract. Maintaining a high quality of life is very important for people living in nursing homes. This article reviews 
and systematizes the factors that are relevant to its provision. The quality of life is assessed on the material base, 
the opinion of the residents in the homes, the care taken by staff on the health status of the elderly, the mortality 
in the homes and the way they are managed. All these factors, closely related to each other, directly or indirectly 
determine the quality of life. With the help of the reviewed literature it is found that there are unfavorable factors 
in the nursing homes for the elderly in different aspects, which negatively affect the physical and mental health of 
the residents in these institutions. The presented paper examines some strategies for optimizing the life of elderly 
people in the homes. Different practices for improving the quality of life are reviewed. They have been applied in 
different countries in recent years and have yielded a positive result.

Key words: quality of life, nursing homes, elderly people



71М. Платиканова и П. Христова. Качество на живот в домовете за социални услуги...

ните хора имат значение както качеството на жи-
вот в домовете за социални услуги, така и факто-
рите, които го определя. Комплексът от фактори 
включва материално-битовите условия, грижите 
и компетентността на персонала към възрастни-
те хора в домовете, моралната подкрепа, която 
им се оказва, влиянието на близките, политиката, 
по която се управляват тези институции за нама-
ляване на заболяемостта и смъртността в тях. 
Достоверен източник на информация за това е 
мнението на жителите в домовете, техните род-
нини и персонала. Комплексният анализ и оцен-
ката на факторите са от изключителна важност 
за по-доброто качество на живот на възрастните 
хора [29].

Поддържането и периодичната корекция на 
материално-битовата среда в домовете на ниво, 
отговарящо на нуждите на обитателите им, са ос-
нование всеки жител на институцията да смята, 
че живее живота, който заслужава [9]. В Р. Бъл-
гария нуждите на възрастните хора относно ма-
териално-битовите условия в домовете за соци-
ални услуги са регламентирани в Правилник за 
прилагане на закона за социално подпомагане. 
Съгласно този правилник на жителите в тези ин-
ституции, включително и на хората с увреждания, 
трябва да се осигури достъп до социалната услу-
га и до всички помещения; битовата база и окол-
ната среда да са добре поддържани; необходимо 
е домовете да разполагат с помощни средства за 
комуникация, подходящи указателни табели за 
лица със слухови, зрителни или други физически 
затруднения; санитарно-техническите съоръже-
ния (отоплението, осветление, вентилация) да 
отговарят на нормативните изисквания [3].

Добрата материално-битова среда в домовете 
създава благоприятни условия за работа на пер-
сонала. Това оптимизира качеството на живот на 
възрастните хора и осигурява живот, максимално 
доближаващ се до този в собствените домове, 
особено на тези от тях, които се справят сами и 
не се нуждаят от допълнителни грижи. През 2017 
г. Vermeerbergen и сътр. анализират 825 проуч-
вания на домове за социални услуги в Европа и 
САЩ. Те съпоставят качеството на живот на въз-
растните хора, грижите и труда на персонала в 
дребномащабни домове с малък брой обитатели с 
тези в едромащабни домове със значителен брой 
жители. Резултатите от изследването показват, че 
животът на възрастните хора е по-благоприятен в 
дребномащабните домове, тъй като те са добра 
отправна точка за създаването на по-комфортни 
условия на живот на обитателите си и на трудовия 
процес на персонала [26].

Качеството на живот в домовете за социал-
ни услуги е тясно свързано с обслужването на 
възрастните хора в тези институции. Лошото об-
служване в старческите домове не може да оси-
гури качество на живот, максимално доближава-
що се до живота извън тях. До този извод дости-
гат Kane и сътр., извършвайки мащабни изслед-
вания на живота на възрастни хора, живеещи в 
домове за социални услуги. Авторите смятат, че 
за подобряване и достигане ниво на обслужва-
не, отговарящо на нуждите на възрастните хора, 
водещо е тяхното мнение. То е от голямо значе-
ние поради факта, че те прекарват ежедневието 
си в тази среда и имат най-точна представа за 
реалните условия на живот, както и за нужните 
промени, които трябва да се направят. Директ-
ните разговори, интервютата с възрастните хора, 
попълването на анкетни карти, съдържащи въ-
проси с категоризирани отговори, са основните 
източници на информация [17]. От значение е и 
мнението на жителите, които не могат да бъдат 
интервюирани. В тези случаи се включват опъл-
номощени лица, които дават информация вместо 
тези възрастни хора. По този начин се вземат под 
внимание техните специфични потребности, кои-
то са важен фактор за адекватната промяна на 
условията на живот в домовете, отговарящи на 
нужди им. Интервюто е водещ метод и в проуч-
ванията на други учени. То се провежда не само 
с жителите на домовете, но и с техните близки 
и с представителите на персонала. Така се по-
лучава комплексна представа за нивото на удо-
влетвореност от грижите и условията на живот в 
старческите домове [10]. Резултати от подобни 
изследвания показват ниски нива на удовлетво-
реност по отношение на здравето на жителите, 
грижите полагани за тях в домовете за социални 
услуги, и липсата на “смислени занимания” спо-
ред виждането на възрастните лица в домовете. 
Роднините са неудовлетворени от контактите си 
с персонала, грижите, които се полагат и реха-
билитацията на близките им. Членовете на пер-
сонала също изразяват неудовлетвореност от 
ефекта, постигнат в резултат на грижите, които 
те полагат. Припокриването в мненията на всички 
участници в проучванията говори за реално съ-
ществуващи проблеми в условията на живот на 
възрастните хора и тези на работа на персонала 
[28, 30]. Компетентността на персонала е важен 
компонент в изграждането на по-добра среда на 
живот в домовете. В Швеция е проведено анкет-
но проучване на персонала от две институции, 
осигуряващи грижи за възрастни хора. Целта на 
изследването е сравняване на компетентността 
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на персонала и грижите за жителите в домове за 
социални услуги с тези, осъществявани при хора 
живеещи в собствените си домове. Внимание се 
обръща и на удовлетворението от работата и при 
двете форми на полагане на грижи. От резултати-
те става ясно, че персоналът, осигуряващ грижи 
за възрастни хора в собствените им жилища, има 
по-малко познания в сравнение с персонала в 
старческите домове. Значително по-малки са фи-
зическото и емоционалното напрежение при слу-
жителите, осигуряващи домашни грижи. Индика-
тор за оценка на условията на труда в домовете 
е изтощението на персонала от извършената ра-
бота. По-голямо изтощение и неудовлетвореност 
от работата е отчетено при персонала, работещ в 
домовете за социални услуги [15]. Други проучва-
ния като това в Бристъл през 2001 г. доказват, че 
общият стандарт на грижите за възрастни хора 
е нисък и в двата случая. Авторите достигат до 
този извод посредством изследване на хора на 
възраст над 65 години, от които 172-ма са жители 
на старчески домове, а 526 живеят в собствените 
си домове и са използвани като контрола [20].

Много автори определят качеството на живот 
на жителите в домовете за социални услуги като 
продукт на тяхното здраве и морална подкрепа 
[25]. Проучен е относителният дял на някои ле-
карствени средства, предписани при различни 
болестни състояния. Лекарствените средства, 
използвани за лечение на соматични състояния 
при пациенти, обитаващи старческите домове, 
са значително повече, в сравнение с предписва-
ните на възрастни хора, живеещи в собствените 
си домове [14, 18]. Впечатление прави високият 
процент на използване на лекарства като невро-
лептици, които имат редица странични ефекти, 
а самите те са изписвани с основни показания, 
насочени към депресивни състояния. Това на-
вежда на мисълта, че в ежедневието на възраст-
ните хора в институциите съществуват неблаго-
приятни фактори, отключващи тези състояния. 
Вероятно основната причина е ниското ниво на 
загриженост за психичното здраве на възраст-
ните хора и недостатъчната морална подкрепа, 
която получават [21, 23]. В потвърждение са из-
следванията на условията на живот и психичното 
здраве на 920 възрастни хора от 32 дома в Япо-
ния. Използвана е контролна група от 1153 лица 
в старческа възраст, живеещи извън институции-
те. Оценяването, извършено по скалата на Zung, 
показва почти двойно по-висок процент на депре-
сивни състояния при възрастните в старческите 
домове (61%), в сравнение с живеещите извън 
тях (36%). Според авторите този резултат кате-

горично свидетелства за негативното влияние на 
атмосферата в домовете върху психичното здра-
ве на старите хора [16].

Важна роля за подобряване на здравослов-
ното състояние на възрастните хора има физи-
ческата активност. Физическите упражнения, 
влияейки върху двигателната система на старите 
хора, оказват благоприятен ефект върху качест-
вото на живот. Прилагането им като постоянна 
практика в домовете за социални услуги се от-
разява положително на живота на жителите им 
[2]. Тази теза се подкрепя и от изследване на 
Иванова и сътр., проведено в Център „Домашни 
грижи” – Варна, в което са включени 59 души на 
средна възраст 81 години. Проучвайки нуждата 
им от рехабилитация и кинезитерапия, авторите 
доказват, че съвместната работа на кинезитера-
певтите, личните лекари и социалните служби 
подобрява физическото здраве и качество на жи-
вот на хората в напреднала възраст [1].

Освен здравословното състояние, оценката 
на смъртността е друг много важен показател за 
качеството и продължителността на живота в до-
мовете за социални услуги. В старчески домове в 
Манчестър са проучени условията на живот, като 
е отчетено времето между постъпването в дома 
и настъпването на смъртта. Авторите установяват 
средна преживяемост от 5.9 години. Напрeдва-
нето на възрастта, мъжкият пол, лошият апетит, 
смущенията в съня, злокачествени заболявания 
и заболявания на дихателната система, предпис-
ваните лекарства са рискови за повишаване на 
смъртността [5]. Всички тези фактори, тясно свър-
зани с условията на живот и грижите, полагани от 
персонала в домовете, са обект на редица проуч-
вания. Те подкрепят тезата, че лошото качество 
на живот в тези институции е причина за прежде-
временна смърт. Необходима е промяна в усло-
вията, подхода и грижите към възрастните хора, 
живеещи в домове за социални услуги [19, 27].

Управлението на домовете за социални услу-
ги също е от значение за живота и атмосферата 
в тях. Това се подкрепя от редица изследвания, 
проучващи връзката между управленските прак-
тики в институциите (комуникация, откритост, 
участие във вземането на решения и други) и 
мнението на жителите [7, 13]. Анализът на данни, 
получени от директори и медицински сестри, ра-
ботещи в 164 дома в Тексас, сочи, че управлен-
ската практика рефлектира върху качеството 
на живот и съответно върху отзивите на хората, 
живеещи в институциите. Ето защо е необходим 
контрол върху политиката на управление на до-
мовете [6]. Водещото място на мнението на хо-
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рата, живеещи в домовете, за оптимизирането 
и периодичното актуализиране на начина на уп-
равление и политиката на ръководене на инсти-
туциите, се открива и в други проучвания. Като 
част от тази среда възрастните хора в старчески-
те домове най-точно и ясно могат да дефинират 
аспектите за необходимите промени. Трябва да 
се има предвид и мнението на близките и род-
нините на жителите на домове, тъй като те до 
голяма степен са запознати с техните проблеми-
те. Персоналът също трябва да споделя вижда-
нията си поради факта, че именно той създава 
атмосферата в институциите чрез комуникация 
с възрастните хора и спомага за поддържане на 
физическото и психичното им благополучие. За 
по-прецизна оценка на качеството на живот във 
връзка с управлението е необходимо да се прави 
съпоставка между живота на възрастните хора 
в домове за социални услуги с тези, живеещи в 
собствените си жилища. Моделите на управле-
ние на домовете за социални услуги в различни-
те страни непрекъснато трябва да бъдат сравня-
вани помежду си, с цел взаимстване на идеи за 
оптимизирането на живота в тях. [8]. 

Чаръкчиев и сътр. предлагат улесняване и 
повишаване качеството на живота в старческите 
домове с помощта на т.нар. геронтотехнологии. 
Те включват мобилни технологии за възрастни 
хора като ръчни комуникатори (часовник с кому-
никатор), роботизирани асистенти за домашно 
и болнично подпомагане. Авторите показват, че 
геронтотехнологиите могат да подобрят както ус-
ловията на живот на възрастните хора, така и да 
подпомогнат работата на персонала в старчески-
те домове [4]. Модерна и съвременна стратегия 
за оптимизиране на живота в домовете е описана 
от Mor и сътр. Според тях обитателите на инсти-
туциите трябва да участват в процеса на плани-
ране на полаганите за тях грижи. Използван е 
методът на “видео решение“ – видео програма 
за планиране на грижите. Изследването се про-
вежда в 360 старчески дома, като разработената 
програма е предоставена на възрастните хора за 
ползване за период от 18 месеца. Резултатите 
показват, че видео отчетите в електронните ме-
дицински досиета позволяват мониториране на 
условията на живот и здравето на възрастните 
хора в реално време. Това от своя страна спома-
га за своевременно предприемане на корективни 
мерки, когато са необходими [22].

Качеството на живот на възрастните хора в 
домовете за социални услуги до голяма степен 
зависи от възможностите за оценка на тяхното 
ежедневие. Boerl и сътр. въвеждат нов специа-

лен метод за оценка MEDLO – електронно на-
блюдение на ежедневието. Различни аспекти от 
живота за възрастни хора с деменция (физичес-
ка активност, среда, социално взаимодействие, 
емоционално състояние) са оценени чрез точ-
куване. Според получените резултати, методът 
MEDLO е обещаващ за получаване на комплекс-
на представа относно ежедневието и качеството 
на живот на жителите в старческите домове [12].

Нуждата от домове за социални услуги за въз-
растни хора и процентът лица, които ги предпочи-
тат, не зависят от застаряването на населението 
и стандарта на живот. Потвърждение за правди-
востта на този факт е сравнителното проучване 
на такива институции в 10 развити страни, с висок 
стандарт на живот (Дания, Франция, Исландия, 
Италия, Япония, Холандия, Швеция, Швейцария, 
Великобритания и САЩ). Резултатите показват, че 
между 2 и 5% от възрастните хора в тези страни 
живеят в старчески домове [24].

Ново и съвременно схващане е предлага-
нето на грижи за възрастните хора в иноватив-
на среда. За целта в Холандия се създават нов 
вид домове – тип “зелени ферми”, възприемани 
като умален модел на обществото. Физическата 
активност, средата и социалните контакти на въз-
растни хора, живеещи в тези домове са сравнени 
с живота на обитаващи обикновени домове. Ре-
зултатите показват, че жителите на домове тип 
“зелени ферми“ са физически и социално по-ак-
тивни. За това новият тип домове могат да бъдат 
алтернатива за промяна на традиционните домо-
ве за възрастните хора. Те осигуряват по-атрак-
тивна, уютна и максимално доближаваща се до 
домашната атмосфера среда [11].

В заключение може да се каже, че изследва-
нето на условията на живот, физическото и пси-
хичното здраве на възрастните хора в домове за 
социални услуги в динамика може да даде акту-
ална информация за качеството на живот. Трябва 
да се проследява и оценява всеки фактор, имащ 
отношение към живота в институциите. Този кон-
трол и използването на идеите за модернизира-
не на подходите за грижите в старческите домове 
ще допринесе качеството на живот да се подоб-
ри, продължителността на живота да нарасне и 
да се осигури достоен живот до последния ден от 
съществуването на всеки човек.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
ПОДГОТВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА НАУЧНО МЕДИЦИНСКО ИЗДАНИЕ
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да е резултат от внимателно обмисляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представяне-
то на научна информация предполага строга логичност и последователност, стегнат и точен изказ, 
обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет. 
Научното изложение се характеризира със специфични изисквания за структурно-композицион-
но оформяне на различните жанрови форми (статия, обзор, описание на случай, резюме). 

Заглавието на всеки научен труд, независимо от жанровата му определеност,  трябва да при-
влича вниманието, да е разбираемо, кратко, точно – то представя предмета на изследването. 
За допълнителна информативност може да се оформи подзаглавие.

Резюмето съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването  – предмет, използ-
вана методика, главни резултати и изводи. Разпространява се и чрез вторични информацион-
ни издания (бази данни), т.е. трябва да носи основните елементи от научния принос. То не 
трябва да съдържа цитати и илюстративен материал, нито абревиатури, които могат да се 
избегнат. Не бива да надхвърля 250 думи/15-20 реда.

Ключовите думи се използват главно от информационните служби, за да се прецени в какви 
вторични издания и под какви рубрики да се включи информация за статията и съответно по 
нея тя може да бъде открита при тематични справки. Задача на автора е да предложи в син-
тетичен вид най-значимите понятия от своя труд.

ОРИГИНАЛНА СТАТИЯ
Оригиналните научни статии задължително разглеждат собствен материал по обстойно описа-
на методика. Форматът Въведение/увод+цел – Материал и методи – Резултати – Обсъждане 
– Изводи/заключение  има нормативен характер. 
Увод. Основната му функция е да даде отговор на въпросите: какви са мотивите за провежда-
не на изследването и каква е непосредствената му цел. Спомагателни функции: да даде основ-
ни сведения, нужни за разбиране на статията;  кратък обзор на подобни изследвания на други 
автори; връзка със сходни проблеми; предназначение; оценка на значението на проблема.
Mатериал и методи. В този раздел се назовават характеристиките на изследваните групи – 
отговаря ли изследваният материал на поставената цел на проучването; анализират се начи-
нът на селекция – критерии за включване/изключване, техниката на рандомизация; обсъжда 
се съпоставимостта на сравняваните групи; обяснява се използваният метод като подходящ за 
поставената цел, посочват се статистическите методи, спазването на етичните правила.
Резултати. Този раздел трябва да съдържа всички резултати и само резултатите. Текстът 
се допълва от илюстративен материал – снимки, диаграми, таблици. От автора се очаква да 
прецени обективността или субективността на резултатите, както и дали те дават отговор на 
поставените въпроси. 
Обсъждане. Интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използ-
ваните методи/техники, сравняват се сходства и различия с други студии от литературната 
справка, извежда се приносът на резултатите за осветляване на поставения проблем. Обсъж-
дат се противоречия, нерешени въпроси, нежелани явления, неочаквани резултати, съмнения, 
алтернативни интерпретации и хипотези, статистически разлики. Данните са обобщават. Не-
обходимо е да се избягват: недоказани твърдения, преувеличаване значимостта на данните, 
отклоняващи се/периферни въпроси, атаки към други студии и автори или тяхното безкри-
тично преразказване, емоционални призиви към читателя.
Заключение. Резюмира основните резултати и прави изводи от изследването.

НАУЧЕН ОБЗОР
Обобщава съдържанието на известен брой източници, посветени на една тема за определен 
период. Обсъждането на автори и текстове трябва да е съобразено с тематичната и проблемна 
релевантност към целта на изследването. Предназначението му е да разгледа опита, актуал-
ното състояние и тенденциите по даден проблем, аргументирано да се оцени материалът и да 
се предложат конкретни, практически използваеми изводи и препоръки. Очаква се логично 
свързано, последователно изложение, без да се преразказват механично източниците. Подза-
главията са тематични.



ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ (КАЗУИСТИКА)
Не се спазва структурата на оригиналната статия. Има разширена обзорна част, за да се ар-
гументира уникалността на описвания случай. Не е приемлив телеграфният стил  – препис от 
История на заболяването.

Списъкът литературни източници, поместен в края на работата, трябва да обхваща само 
тези публикации, които действително са използвани и са необходими, за да се очертае осно-
вата, върху която се гради изследването. Да не се предлага изобилие на литература за сметка 
на нейната актуалност (до 20-30 източника за статия и до 50-60 за обзор). Да се минимизира 
автоцитирането (вкл. и под предлог, че други не са работили по темата – това поставя под въ-
прос дали тя е интересна). Цел на библиографското описание е и възможността да се намери 
цитираното произведение. Пристатийната библиографска справка се подрежда по азбучен 
ред (български стандарт) или по реда на цитирането (стил Ванкувър). Избягва се цитирането 
на непубликувани източници. Изписването на всеки източник трябва да бъде на нов ред с 
арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:

– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index 
Мedicus), година, том (volumen), номер на книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: 
Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Neph-
ron, 1981, 27(1), 197-201.

 – Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. 
Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, 
страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of 
Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 1996, 109-122.

 – Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, 
страници (от-до). Пример: Шейтанов Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11. 

Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без 
точки). Когато авторите са повече от трима, след името на третия се пише „и др.“ (за латиница 
– „et al.“). Позоваванията на библиографските източници в текста се правят с цифровото им 
обозначение в квадратни скоби.

ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ (базирани на препоръки на Elsevier и Комитета за 
публикационна етика) 

Авторите трябва да гарантират, че представят за публикуване оригинални разработки, а 
ако са използвали чужди данни и/или текст, то това е удостоверено чрез цитиране. Плагиат-
ството във всичките си форми – от копиране или перифразиране на значителни части от друга 
публикация (без позоваване) до обявяване на резултати от чужди научни изследвания като 
собствени, е неприемливо.

Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо 
само под формата на вторична публикация, отразяваща данните и интерпретацията на пър-
вичната, на която изрично се позова. 

Всички изследователи, които имат принос към концепцията и изпълнението на научното 
изследване, следва да бъдат посочени като съавтори. Отговорният автор има грижата те да са 
одобрили окончателния вариант на представяния за публикуване труд.

Желателно е декларирането на липса на конфликт на интереси, на отсъствие или наличие 
на финансова обвързаност на изследването и провеждащите го институции.

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ
Обемът на предлаганите публикации е приблизително около 10-12 стандартни машинописни 
страници (ст.м.с.) за оригинални статии; около 15-17 ст.м.с. за обзори и до 5 ст.м.с. за реферати 
на статии, рецензии, научни съобщения и др. (като в този обем влиза всичко). 1 ст.м.с. = 1800 
знака; 2,5 ст.м.с. съставят 1 печатна страница от списание формат А4.
Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се представя вътре в текста със 
съответни заглавия и легенди на български език. 
На английски език се превеждат заглавието, резюмето, ключовите думи, местоработите, а 
имената на авторите се транскрибират. (За чуждестранни автори, чийто текст е на английски, 
заглавието, резюмето и ключовите думи ще бъдат преведени на български.)
Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация (свободен текст или формуляр на редак-
цията), че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено 
на научна проява. 
Материалите се изпращат на e-mail на организационния секретар или се предават на 
eлектронен носител и разпечатка.


