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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

На кирилица:
ВБИ – вътреболнични инфекции
ЕМ – еритема мигранс
ЕС - Европейски съюз
ИгГ – имуноглобулин Г
ИгМ – имуноглобулин М
ИФТ – имунофлуоресцентен тест
ККХТ – Кримска-Конго хеморагична треска
КПИ – кърлежово преносими инфекции
МЗП – международни здравни правила
НЦЗПБ – Национален център по заразни и паразитни болести
ПВР – полимеразна верижна реакция
ПОЗ – природно-огнищна зона
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РСК – реакция свързване на комплемента
СЗО – Световна Здравна Организация
СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите
ЦНС – централна нервна система

На латиница:
CCHF – Crimean-Congo haemorrhagic fever (Кримска-Конго хеморагична треска)
CCHFV – Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (вирус на ККХТ)
CDC – Център за Превенция и Контрол на Болестите, САЩ
ECDC – Европейски Център за Превенция и Контрол на Болестите, Стокхолм
ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay (ензимен имуносорбентен тест)
Osp A, B, C – външно мембранен протеин А, B, C
PBS – фосфатно буфериран физиологичен разтвор
PCR – Polymerase Chain Reaction (полимеразна верижна реакция)
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ВЪВЕДЕНИЕ
Навлезли в XXI век, учените разглеждат инфекциозните заболявания с
глобалното им разпространение като критично важни по отношение на научните
изследвания, включващи и проучвания на кърлежово преносимите инфекции (КПИ),
възприемани като стари за природата, но нови за медицината. Те продължават да заемат
значителен дял в човешката патология, представляват сериозно предизвикателство и
имат нов потенциал за епидемично разпространение. Поради тяхната епидемиологична
значимост те са постоянен приоритет в здравеопазването.
Предаваните с кърлежи патогени водят до тежки инфекции, някои от които
протичат остро, с полиорганно засягане - Ку-треска, Марсилска треска. Други болести
като Кримската-Конго хеморагична треска (ККХТ) са с висок леталитет, а трети имат
тенденция към хронифициране и трайно инвалидизиране (Лаймска борелиоза).
От гледна точка на тяхната прогноза, науката е категорична, че те не могат да
бъдат изкоренени. Напротив, наблюдава се тенденция към нарастване на заболяемостта
и разширяване ареала на разпространението им, което до някъде е свързано с
непрекъснато подобряващите се възможности за диагностика, но като цяло отразява
промените в природо-географските и климатичните фактори, както и засилената
миграция на хора и животни. Климатичните условия на страната ни и географското ѝ
местоположение на пътя на мигриращите птици, благоприятстват за дисеминиране на
заразени кърлежи и други вектори с различни патогени, като се осигуряват реални
възможности за създаване на нетипични форми на тези инфекции. Глобализацията,
връщането на стари инфекции (Марсилска треска) и появата на нови инфекциозни
заболявания (Лаймската борелиоза) налага да се преоценят стратегиите за предпазване
от тях.
Не случайно КПИ са сред основните направления, на които специално внимание
обръщат международните организации - Европейският център за превенция и контрол
на болестите (ECDC), Центърът за превенция и контрол на болестите (CDC) и
Световната здравна организация (СЗО).
Настоящият труд предоставя и анализира теоретичните и практическите аспекти
на проблема. Промените в разпространението на КПИ и резултатите от тяхната
профилактиката на съвременния етап в България, очертават редица конкретни
предложения за изработване на модерна, действаща здравна система за превенция и
контрол на тази патология.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта

на

настоящия

дисертационен

труд

е

да

се

направят

количествени

епидемиологични и екосистемни проучвания за разкриване на закономерностите в
динамиката и колебанията на разпространението на кърлежово преносимите инфекции
от началото на тяхната регистрация у нас, за да се оцени ефективността на системата
за профилактика и контрол.
ЗАДАЧИ
1. Провеждане на епидемиологичен анализ на тенденциите в разпространението на:
ККХТ, Ку-треска, Лаймска болест и Марсилска треска от началото на тяхната
регистрация в страната.
2.

Анализ

на

епидемиологични

(интензивни

и

екстензивни)

показатели

и

нозогеографско разпространение на ККХТ, Ку-треска, Лаймска болест и Марсилска
треска, базирано на собствени проучвания и официалните за страната данни.
3. Анализ на значими епидемични взривове при ККХТ и Ку-треска.
4. Оценка на резултатите, произтичащи от приложението на конкретните средства,
използвани за профилактика, съгласно препоръките на СЗО.
5. На основата на съвременните стандарти за добра практика да се предложат наши и да
се изложат консенсусни препоръки на световни институции като се посочат
възможности за практическото им приложение.
III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Материали
Обект на проучване са 4 епидемиологично значими кърлежово преносими
инфекции у нас с дългогодишна регистрация - Кримска-Конго хеморагична треска, Кутреска, Лаймска болест и Марсилска треска. За целите на проучването са използвани
следните източници на информация:
1. Официални данни за броя на заболелите, заболяемостта, починалите,
смъртността и леталитета от Националния статистически институт(НСИ),
Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Регионалните
здравни инспекции (РЗИ);
2. Данни от серологични изследвания, извършени в Националната Референтна
Лаборатория по кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и
лептоспири на НЦЗПБ;
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3. Данни от серологични изследвания, извършени в лаборатории на някои областни
региони;
4. За изследване на нозогеографията на избраните КПИ са използвани:
- карти от отчети и анализи на РЗИ;
- данни, публикувани в кадастър на природните огнища на Кримската-Конго
хеморагична треска в България на Г. Кебеджиев за периода 1953-1982 г. и В. Монев за
периода до 1988;
5. Данни от проучени епидемични взривове на ККХТ и Ку-треска;
6. Данни от собствени проучвания за разпространението на КПИ.
Епидемиологичният анализ на тенденциите в разпространението и моделите на
динамичните промени на КПИ са направени от началото на тяхната регистрация:
ККХТ (1953 г.), Ку- треска (1961 г.), Лаймска болест (1994 г.), Марсилска треска (19942015 г.).

Методи
1. Епидемиологичен метод
В изследването е използван комплексен епидемиологичен метод, включващ историкоепидемиологичен анализ, системен и логически подход, лабораторни методи, както и
статистически методи и графичен анализ. За разработване на поставените задачи като
основен метод е използван епидемиологичният анализ на проведените описателни и
аналитични проучвания на разпространението и динамиката на кърлежово преносимите
инфекции в България. Епидемиологичният анализ е проведен на основата на следните
епидемиологични проучвания на избраните КПИ - ККХТ, Ку-треска, Лаймска
борелиоза и Марсилска треска:
1. Проучване епидемиологията на КПИ. Анализ на основните интензивни и
екстензивни епидемиологични показатели.
2. Проучване нозогеографията на КПИ.
3. Проучване на епидемични взривове.
4. Проучване и анализ на системата за превенция, надзор и контрол.
2. Лабораторни методи
Идентификацията

е

извършена

със

съвременни

методики,

съобразно

препоръките на СЗО и ЕС. Използвани са следните конвенционални методики:
 вирусологични;
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 серологични;
 имунологични
 клинико-лабораторни и инструментални
3. Статистически методи
При оценката на резултатите, получени от проучванията са използвани следните
статистически методи:
1. За оценка на количествено измерените признаци при проучванията са
изчислени средни величини;
2. За оценка на качествено измерените признаци са изчислени относителни
дялове;
3. За статистическа проверка на хипотезите за значимостта на разликата между
относителни дялове е използвана -трансформацията на Фишер.
4. В съответствие с характера на проучванията е прието критично ниво на
значимост рт = 0,05.
5. За оценка

на силата и посоката на зависимостта между зависимата

променлива (заболяемост) и независимата променлива време (t) е изчислен
корелационен коефициент R.
6. За определянето на това, какъв

процент от промените в зависимата

променлива се дължат на промени в независимата променлива е изчислен
коефициент на детерминация Kdet% = R2 %
7. За оценка на динамичните промени са използвани следните показатели:
 интензивни показатели: заболяемост, смъртност, леталитет;
 екстензивни показатели: възрастово-полова структура и др.;
 описателни характеристики на динамичните редове: абсолютен обем,
абсолютен прираст, темп на развитие.
8. За моделиране на тенденцията на развитие при отделните КПИ е използван
методът на най-малките квадрати.
9. За количествено измерване на сезонните колебания при Ку-треска, Лаймска
болест и Марсилска треска е използван методът на обикновените средни.
10. За визуализиране на количествените съотношения и динамичните промени е
използван графичен анализ.
Данните от проучванията са обработени и представени на Microsoft® Office
Excel (Microsoft Corporation, USA) v. 2003, 2007. Статистическият анализ е
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извършен с помощта на Excel, специализиран софтуер STATISTICA 6.1 (Statsoft
Inc.) и онлайн калкулатор Social Science Statistics.
4. Методи на граничните на инфектологията науки
 Историко-логически метод: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрактно и
конкретно мислене за изследване на всички заболявания.
 Интегрален метод: анализ и синтез на резултатите от основното средство или
комплекс от средства, водещи до ограничаване и предотвратяване на остри
инфекциозни заболявания.
 Метод на Експертна оценка, оценката е извършена въз основа на научно
практическия опит в епидемиологичните структури и Инфекциозна клиника.
 Теоретичен анализ: извършване на оценки, преоценки, създаване на нови
понятия, идеи, схеми и стратегии.

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

1. Кримска-Конго хеморагична треска в България
Периодът от въвеждане на официалната регистрация на ККХТ в страната (1953г.)
обхваща шест десетилетия и отразява както еволюцията в познанието за инфекцията в
България, така и промените в разпространението. Натрупаните данни от наблюдения,
клинико-епидемиологични проучвания и достиженията на съвременната молекулна
епидемиология дават възможност да се детайлизира епидемичния процес по отношение
на резервоари, вектори, серопревалентност, както и да се оценят промените в
епидемичния процес и нозогографския ареал на разпространение.
Анализ на заболяемост, смъртност и леталитет
Анализът на данните от официалната за страната информация и от резултатите
от собствени проучвания очертават динамиката в основните интензивни показатели:
заболяемост, смъртност и леталит. За периода (1953-2015 г.) в България са
регистрирани над 1500 заболели със симптомна форма на ККХТ. Най-вероятно дела на
инфектираните, при които инфекцията е протекла без насочващата за диагнозата
хеморагична диатеза, е по-висок. По литературни данни съотношението субклинични
към клинично изявени форми на заболяването е 5:1, т.е. асимтомните форми достигат
до 80% (Maliheh Metanat et al, 2014). Потвърждение за това са данните за
серопревалентност при хора у нас (I.Christova et al, 2013). Авторите доказват наличие
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на IgG антитела срещу вируса на ККХТ в 2,8% от изследвани 1018 серумни проби от
здрави лица от 13 области на България.
През последните десетилетия в структурата на острите заразни заболявания в
страната, на ККХТ се дължат около 0,01%-0,03% от случаите или обичайно между 2-20
заболели на година с изключение на 2002 г., когато са регистрирани 54 заболели. С
прилагането

на

обичайно

използваните

в

дескриптивната

и

аналитичната

епидемиология абсолютни цифри и относителни дялове не могат да се разкрие в
детайли многогодишната динамика на епидемичния процес. Количествените промени в
острата заболяемост от ККХТ, настъпили през периода (1953-2015 г.) се демонстрират
най-отчетливо чрез проследяване на тенденцията в заболяемостта, като трендът
(тенденцията) отразява основната динамична закономерност (растеж, спад или
стабилизация около определено ниво), която се формира под влияние на трайно
действащи причини.
Заболяемостта от ККХТ бележи трайна низходяща тенденция от 0,9% ооо през
1953 г. до 0,06% ооо през 2015г. (фиг. 1). Средната заболяемост за периода е 0,30% ооо,
а средногодишния темп на снижение на заболяемостта е 0,01%ооо. Коефицентът на
детерминация (kdet =16,6 %) e нисък, a ранговата оцнка на корелационния коефицент (r=
- 0,41) доказва наличие на умерена обратна връзка между настъпилите промени в
заболяемостта и времето. След единственият в историята на заболяването много висок
пик (1954-1955) с общ брой заболели 473 и заболяемост съответно 2,75%ооо и
3,51%ооо следват

малки

извънтрендови отклонения в разпространението на

заболяването със слаба мощност на подемите (1988 г. - заболяемост 0,4%ооо, 1997 г. заболяемост 0,26%ооо, 2002 г. - заболяемост 0,66%ооо).

Фиг.1. Заболяемост от Кримска–Конго хеморагична треска в България (1953-2015 г.)
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През периода 1953-2015 г. наред с динамиката в заболяемостта от ККХТ са
отчетени промени и в другите интензивни показатели- смъртност (фиг. 2) и леталитет
(фиг. 3).

Фиг.2. Смъртност от Кримска–Конго хеморагична треска в България (1953-2015 г.)

Фиг.3. Леталитет от Кримска–Конго хеморагична треска в България (1953-2015 г.)
Промените в смъртността аналогично следват промените в заболяемостта и
показват низходяща тенденция. Това е свързано с въвеждането на определени мерки в
природните огнища: дезакаризация (контрол на кърлежовата популация в паркове и
населени места), обработване на земята, контрол в животновъдните ферми, здравна
просвета сред местното население (фермери, животновъди, здравни работници) и
туристи в природните огнища за необходимостта от ранно откриване и правилно
премахване на впити кърлежи, както и за употребата на подходящи репеленти.
Доказана е епидемиологичната ефективност на прилаганата от 1976 г. инактивирана
ККХТ ваксина при сравняване на заболяемостта и леталитета в предимунизационния
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(1953-1974) спрямо имунизационния период (1976-1996): заболяемостта е снижена с
3,96 пъти, а леталитетът с 5,48% (Т.Ковачева, 1997).
За разлика от смъртността другият интензивен епидемиологичен показателлеталитетът не показва подобна тенденция. Значим епидемиологичен факт е, че през
наблюдавания шестдесетгодишен период само в 17,7% (през 11 от 62 години) не са
регистрирани починали от ККХТ. Леталитет до 10% и над 40% е регистриран само в
няколко години, а в преобладаващата част - 40 години летатлитът се движи между 1040% (фиг. 3). Средната стойност за периода е 18,56% при наличие на възходяща
тенденция. По литературни данни леталитетът от ККХТ е висок и варира от 10-40%, а
са описани и стойности над праговите при вътреболнично заразяване (по Д. Дончев).
Този показател директно отразява тежестта на клиничното протичане и терапевтичните
възможности при съответната инфекциозна болест. Наред с прилагания за терапия
Рибавирин съгласно препоръките на СЗО, България има опит в приложението
специфичен имуноглобулин (собствено производство) за профилактика на контактните
лица и за терапия.
Анализът, който провеждаме на данните от официалната за страната
информация очертава динамиката в разпространението на ККХТ в няколко подпериода:
От 1952- 1956 г. - 8 години след 1944 г., от когато датират първите съобщения
в Русия за заболяванетоу нас се поставя началото на регистрация на заболяването през
1952 г. Една година по-рано през 1951г. М. Неклюдов описва в Стара Загора първия
случай на така наречената тогава «Българска хеморагична треска». Този период може
да бъде определен като «период на епидемична форма на разпространение на
ККХТ», свързан с интензивни проучвания поради високия дял на регистрираните
случаи в 24 окръзи на страната. За тези 4 години са регистрирани почти 1/3 от всички
заболели за целия шестдесетгодишен период, в резултат главно на епидемията през
1954/55 г. в Шуменска област (Североизточна България) с 316 заболели и с 44
починали. Заболелите са основно от селата, в активна възраст от 21-60 г., главно през
месеците май-август. Този факт и близкият брой на заболелите общо 473 през две
последователни години 1954 г. и 1955 г. представлява особен епидемиологичен
интерес.

Периодът

на

епидемична

форма

на

разпространение

съвпада

с

колективизацията в селското стопанство, с уедряване на обработваемите площи и
разработване на нови земи, което води до по-чест контакт на хората със
съществуващите природни огнища (по П.Георгиев). В този период са регистрирани и
случаи на вътреболнично заразяване. Според Д. Дончев между 1953-1955 г.
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вътреболничните хеморагични трески съставляват 7,4%, като през 1953 г. те са с найвисок относителен дял от 28,3%. Още тогава е посочена превенцията с лични
предпазни средства за персонала, продухване на спринцовки и игли във вода, а не във
въздуха, гарантирана стерилизация на инструменти и др.
От 1957-1972 г. - «период на задържане на заболяемостта». Заболяемостта се
задържа между 0,08%ооо (1961 г.- 6 болни) и 0,48%ооо (1963 г.-39 болни) със средно
годишно по 27 заболели. Общо починалите са 86, а леталитетът варира от 16,67% - 1
починал през 1961 г. до 34,29% - 12 починали през 1958 г.
От 1973-1978 г. – «период на снижение на заболяемостта». Наблюдава се
постепенно снижение на заболяемостта между 0,15%ооо (с 13 заболели през 1973 г.) и
0,03%ооо (с 3 заболели през 1978 г.). Общо починалите са само 7, съответно по 3-ма
през 1973 г. и 1975 г.
От 1979-1994 г. – «период на нов подем на заболяемостта» - най-вероятно
обусловена от промени в селското стопанство от края на 70-години, свързани
паралелно освен с промишлено обработване на земята и лично селскостопанско
производство. Наблюдава се възходяща тенденция на заболяемостта на 100 000
население между 0,04%ооо с 3 заболели през 1993 г. и 0,40%ооо с 36 заболели през
1988 г. (фиг. 1). Общо починалите са 33, като леталитетът се колебае между 0,00%
(1992 г.) и 38,46% с 5 починали през 1987 г. (фиг. 3).
От 1995-2007 г. – можем да наречем «първи съвременен период със запазен
подем на заболяемостта» и появата внезапно на 2,5 пъти по-висок брой заболели
съответно 54 през 2002 г. спрямо най-високия от 22 случая през 1997 г. Заболяемостта
варира от 0,10%ооо с 8 заболели през 1999 г. до 0,66%ооо с 54 заболели през 2002 г.
След единственият в историята на заболяването много висок пик (1954 и
1955 г.) следват малки извънтрендови отклонения в разпространението на
заболяването (1988, 1997, 2002 г.) със слаба мощност на подемите. Различни са обаче
показателите смъртност и леталитет. Смъртността е увеличена спрямо предходния
период - общият брой на починалите е 45 спрямо 32 в периода 1979-1994г. Леталитетът
се движи между 10% (с по 1 починал в три години за периода) и 24,07% с 13 починали
през 2002 г. Значим епидемиологичен факт е, че няма година без починали.
От 2008 - 2015 г. - общият брой заболели през този период е 53, като
заболяемостта варира от 0,05%ооо с 4 заболели през 2011г. и 2012 г. до 0,17%ооо с 13
заболели през 2008 г. Общият брой починали е 8, в 4 години по 1 и в 2 година 2-ма
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починали. Леталитетът остава висок и достига до 50% през 2015 г., като варира от 0
(2010 и 2011 г.) до 50% през 2015 г.
Нозогеография
Нозогеографското епидемиологично райониране на природните огнища от
ККХТ у нас е предпоставка и база за планиране и реализиране на ефективни
профилактични и противоепидемични мерки срещу заболяването сред местното
население, а така също и по отношение на рисковите професионални групи.
В България според В.Монев природните зони на ККХТ са следните:
Североизточна България - Шуменска зона; Югоизточна България - Бургаска зона;
Източно-Средногорска зона, Източно-Родопска зона; Други - Западно-Средногорска
зона, Великотърновска зона.
Собствените нозогеографски проучвания за ККХТ представени на картосхемата
(фиг. 4) показват, че през периода 1990-2015г. с най-висока епидемиологична
активност е Бургаската зона. Тя включва Бургаска и Ямболска области. За посочения
период са регистрирани общо 138 заболявания. Характерни са две трайно-манифестни
огнища в зоната: районите на град Каблешково и с. Черново.
Следващата по активност зона у нас е Източно-Родопската.Очертанията и
приблизително включват Хасковска и Кърджалийска области с общо 44 заболели.
Интензивността на епидемичния процес се проявява с мозаичност и разпръснатост в
многобройните села и махали. Трайно манифестно е само огнището около
Свиленград. Характерна особеност е появата на нови огнища, особено след 1986 г.
Останалите

зони

Шуменска,

Източно-Средногорска,

Западно-Средногорска

и

Великотърновска са със затихваща или персистираща епидемиологична активност.

Фиг.4. Нозогеографско разпространение на случаите с ККХТ за периода 1990-2015 г. в
България.
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По-детайлното представяне на по години на нозогеографскаото разпределение на
случаите за подпериода 2008-2015 г. показва:
2008 г. Заболелите са от 4 ендемични области на страната. С най-висока активност е
природното огнище в област Благоевград, където през периода март-април са
регистрирани 7 заболели (4 мъже и 3 жени). В област Бургас са регистрирани 3 случая,
Хасково – 2 случая и Сливен – 1 случай.
2009 г. Заболелите са от 3 ендемични области на страната. С най-висока активност е
природното огнище в област Бургас – 4 заболели, следвано от областите Хасково и
Сливен - по 1 случай.
2010 г. Заболелите са от четири ендемични области на страната: Сливен (0,98%000, 2
заболели), Благоевград (0,61%000, 2 заболели), Хасково (0,39%000, 1 заболял) и Бургас
(0,24%000, 1 заболял).
2011 г. са регистрирани 4 случая на ККХТ (заболяемост 0,05%000) спрямо 6 случая за
2010 и 2009 г. (заболяемост 0,08%000) като всички заболели са от област Благоевград
(заболяемост 1,24%000).
2012 г. Заболелите са от три ендемични области на страната: Ямбол (1,54%000, 2
заболели), Перник (0,76%000, 1 заболял) и Сливен (0,51%000, 1 заболял).
2013 г. Заболелите са от пет области на страната: Хасково (3 заболели, 1,24%000),
Кърджали (2 заболели, 1,32%000), Ямбол (1 заболял 0,78%000), Шумен (1 заболял,
0,56%000) и Благоевград (1 заболял, 0,31%000) .
2014 г. Заболелите са от пет области на страната: Хасково (1,25%000, 3 заболели),
Кърджали (0,66%000, 1 заболял), Благоевград (0,31%000, 1 заболял), Пловдив (0,29%000, 2
заболели) и Бургас (0,24%000, 1 заболял).
2015 г.Заболелите са от три области на страната: Благоевград (0,63%000, 2 заболели),
Бургас (0,24%000, 1 заболял) и Ямбол (0,80%000, 1 заболял).
Обобщавайки

натрупаните

данни,

за

дълъг

период

от

25

години,

нозогеографията на ККХТ показва, че най-ендемичен за България си остава Бургаски
регион с най-висок брой заболели (110), следван с почти 4-5 пъти по-малко заболели в
Сливенски (30), Хасковски (29), Ямболски (28) и Благоевградси (23) региони. Два пъти
по-малко са заболелите в регионите Кърджали (15), Пловдив (14) и Шумен (13).
Епидемиологични и клинични проучвания на взривове
През последните години в индустриалните страни се обръща особено внимание на
взривове и епидемии характерни за икономически развиващите се и не развитите
страни поради риск за внасяне на случаи с потенциал за взривове. Изучават се
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типовете, по които те се разгръщат. Много пълно се проучват и факторите, разделени
на предекспозиционни и експозиционни за взривове отнасящи се до рисковите групи,
както се посочват и двете аксиоматични основни епидемиологични действия:
Стратегията за контрол на взривове трябва да е постоянна за рисковата група и техните
ендемични огнища. Наличието на система за бдителност гарантира ранно разпознаване
на епидемичните взривове и въвеждане на ефикасни мерки за контрол.
Представяме данни от собствено проучване на огнище от ККХТ:
Между 20 март и 10 април 2008 г. шест възможни случая на Кримска-Конго
хеморагична треска са потвърдени в община Гоце Делчев, област Благоевград.
Случаите са с различна клинична картина:
- Първият случай е при мъж на 40 г. който се разболява на 20 януари с треска, миалгия,
болки по цялото тяло, еднодневна диария и общо неразположение. Лекуван е в дома си
с аспирин, парацетамол, антибиотик и диклак. На 25 март получава епистаксис с
обилно кръвотечение. Направена му е тампонада в УНГ отделението на местната
болница. Настанен е в Инфекциозно отделение със съмнение за хеморагична треска.
Състоянието му бързо се влошава (развива тежка левко- и тромбоцитопения) и на 26
март заболяването завършва с летален изход.
- Вторият случай е при мъж на около 30 години от същият град. Заболяването започва
на 22 януари с отпадналост и температура. На 26 март получава кървава диария и е
преведен в Инфекциозното отделение на болницата. На 27 март е преведен за лечение в
СБАЛИПБ София, откъдето е изписан скоро след това в добро състояние.
Посочените двама пациенти на 17 и 18 март са участвали в клане на болна крава
и са сваляли кърлежи от други животни в стадото с голи ръце. Ветеринарните
специалисти твърдят, че кравата е починала от отравяне с танин.
- Третият случай е при здравен работник на 50 години, който се е грижил за първият
случай докато е бил в болницата и е кървял. По нейни данни, въпреки че е използвала
ръкавици, тя е била в контакт с кръв и повърнати материи на болния. Получила е
екстрена

имунопрофилактика

със

специфичен

гама-глобулин

срещу

ККХТ.

Хоспитализирана е на 2 април и изписана в добро състояние една седмица по-късно.
- Четвъртият случай е на жена на около 40 години от същият град, която е имала близък
семеен контакт с първия случай. На 10 април е хоспитализирана с температура,
отпадналост, стомашни болки, гадене и повръщане. Тя е имала контакт с кръвта на
първият случай при кръвотечението от носа му, преди да бъде хоспитализиран. В
резултат на това тя също получава имунопрофилактика с хиперимунен гама-глобулин
16

срещу ККХТ. Симптомите при нея са значително по-слабо проявени в сравнение с
останалите случаи и тя е изписана в добро състояние на 18 април.
- Два следващи случая са на хора от села в същата община и те нямат никакъв контакт с
описаните случаи. Мъж на 40 години се разболява на 31 март, както и мъж на около 60
год. развива същите симптоми на 9 април. И при двамата клиничната картина се
манифестира с треска, мускулни болки по цялото тяло, силно проявена отпадналост и
кръвотечение от носа. Посочват в анамнезата, че са сваляли кърлежи с незащитени ръце
от крави в личните си стопанства. След лечение и двамата са изписани в добро здраве.
Екип от експерти на Министерство на здравеопазването, Националния център по
заразни и паразитни болести и Специализираната болница по инфекциозни болести в
София, включващ епидемиолози, вирусолози и инфекционисти посещават град Гоце
Делчев за да извършат подробно епидемиологично проучване и да консултират
случаите. На място към екипа се присъединяват и експерти от местната здравна
инспекция и от ветеринарната служба. Заключението е, че става въпрос за вероятни
случаи на ККХТ, като четири от тях са имали контакт по между си.
За да се изключат възможни случаи на антракс, туларемия, орнитоза, грип (вкл.
птичи грип) и бабезиоза, са направени серологични и вирусологични изследвания на
всички случаи, както и на 19 близки контактни. Всички резултати са отрицателни.
Допълнителни изследвания на материали от болните са извършени в Националния
център по заразни и паразитни болести. Материали се изпратени за потвърждаване на
диагнозата и в Института по инфекциозни болести в Рим, Италия. Положителни
резултати са получени след една седмица.
Епидемичният взрив предизвиква голям медиен интерес в страната. Проведени
са редица срещи и консултации както с населението, така и с работещите в областта
общо практикуващи лекари и специалисти от доболничната и болничната здравна
мрежа. От своя страна ветеринарните органи също организират извършването на
масивни мерки срещу опаразитяването с кърлежи, както чрез организиране на
дезакаризационни обработки, така и чрез предоставяне на информация на населението
и стопаните, отглеждащи добитък в личните стопанства.
Екипът от експерти, извършил епидемиологичното проучване разглежда
случаите и от гледна точка на Международните здравни правила (IHR), като счита, че
те не са неочаквани и необичайни и не съществува риск от международно
разпространение. Поради това те не са нотифицирати като случай, представляващи
риск за общественото здраве с международно значение. Въпреки това, поради големият
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медиен интерес и близостта на района до границата с Гърция, Министерство на
здравеопазването информира Европейското бюро на Световната здравна организация в
Копенхаген и Европейския център за превенция и контрол на болестите в Стокхолм за
ситуацията и взетите мерки.
Анализ на системата за надзор, превенция и контрол на ККХТ
Българското здравеопазване има своя изключителен принос относно изясняването
етиологията,

епидемиологичната

характеристика,

клиничното

протичане

и

ефективната ваксинопрофилактика на заболяването. Спорадичната заболяемост от
ККХТ у нас през последните години, както и устойчивата низходяща тенденция в
разпространението на болестта, потвърждават ефикасността на контрола на тази
природно-огнищна инфекция.
Мерките спрямо източника на инфекцията включват следните три
направления:
- Дезакаризация и дератизация в регистрираните природни огнища, с оглед
снижаването популацията на кърлежите по дивите дребни бозайници;
-Контрол и дезакаризация на домашните животни;
- Спазване на строг противоепидемичен режим при обгрижването на болните в
стационарни условия.
Съществено значение имат и други профилактични и противоепидемични мерки:
- насочени към възпрепятстване на контакта между резервоара - преносител и
хората– приложение на репелент и ползването на защитно облекло.
-п овишаването на здравната култура на населението в природно-огнищните
райони, относно механизмите на заразяване с ККХТ е изключително ефективна
мярка.
- специфичната профилактика има приоритетно значение в превенцията на
заболяването. Необходимо е разширяване на контингентите,

не само с

професионално заетите със земеделие и животновъдство, но и всички практикуващи
този вид дейности в природните огнища у нас, както и туристи, почиващи и др.
Въз основа на извършеният анализ на системата за надзор, превенция и контрол
на ККХТ следва да отбележим: резултатни и ефективни са комплексните мерки срещу
ККХТ: взаимодействие с ветеринарните институции за усъвършенстване стратегията
спрямо резервоара и преносителя (кърлежите от сем. Ixodidae);интензифициране и
усъвършенстване на имунопрофилактиката (обхващане на всички практикуващи

18

земеделие и животновъдство в природните огнища, туристи и др.), както и
своевременно лечение на болните и здравно-просветна дейност.
В заключение трябва да посочим, че проведеният епидемиологичен анализ на
Кримската-Конго хеморагична треска я класифицирана според причиността за
нейното разпространение

в

групата, където постоянно действащите природни

фактори, определят динамиката на трансмисивните инфекции и ефективността на
мерките.

2. Ку-треска в България
Анализ на заболяемостта, смъртността и леталитета
Анализът на данните от официалната за страната информация и на резултатите
от собствени проучвания очертава съществени епидемиологични проблеми в
динамиката на разпространението на Ку-треската за периода от 1961 г. до 2015 г.
Промените и трендовата линия на заболяемостта е представена на фиг.5.
През 1949 г. заболяването е описано за първи път в България от А. Митов в
Пловдивско като са представени 2 случая, като около 10 години след това се поставя
началото на официалната регистрация в страната.
y = 0,0214x + 0,1356
R² = 0,0905
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Фиг.5. Заболяемост от Ку-треска в България (1961-2015 г.)
Анализът на заболяемостта на 100 000 население на Ку-треската за целия период
на изследването показва някои важни епидемиологични особености като непълна
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регистрация, с последващо от нея непълно съобщаване, непълно обхващане със
серологични изследвания на леките клинични форми на заболяването.
Тези причини обясняват ниската заболяемост в началото на наблюдавания
период и която варира от 0,00%ооо през 1962, 1964, 1974 и 1976 г. до 5,65%ооо през
1985 г. с 505 заболели. В тази връзка представлява интерес периодът от 1961 г. до 1984
г., когато заболяемостта е изключително ниска, регистрират се единични случаи до 6
най-много на година с изключение на 1968-1973 г. с по-висок брой заболели от 8 до 131
и заболяемост, съответно от 0,10%000 през 1969 г. до 1,50%000 през 1970 г. (фиг. 5.)
Логично е да заключим, че заболяването не се познава добре, лекарите не мислят
за него и съответно не се регистрира, с изключение, когато възникват взривове и
епидемии през 1970 г., 1983-1985 г. и 1993-2004 г. В същото време реалната
заболяемост се очаква да е висока, защото резервоарът на инфекцията е един от найшироките и включва домашни животни – овце, кози и говеда, разпространени
убиквитерно.
След 1990 г. заболяемостта спрямо предишните години у нас се регистрира в повисоки стойности и достига 3,33%000 през 1996 г., 3,37%000 през 2002 г., 3,44%000 през
2004 г., обусловена от взривовете в Етрополе с 123 болни и в Благоевград.
Обобщавайки натрупаните данни за индексите на заболяемостта на 100 000
население в страната, можем ясно да разграничим 3 етапа в разпространението на
Ку-треска в периода от 1961 -2015 г., обусловени както от възможностите на
диагностиката, така и от наличието/отсъствието на епидемични взривове:
1961-1984 г. – начален период на регистрация, характеризиращ се като цяло с
ниска заболяемост, само през 2 години са регистрирани надтрендови колебания -1968 г.
(0,6%ооо) и 1970 г. (1,5%ооо).
1985-2005 г. –двадесетгодишен период с изразени надтрендови подеми в
заболяемостта (общо през 11 години), свързано с множество епидемични взривове в
различни части на страната.
2006-2015 г. –период на относително ниска заболяемост (0,35%ооо през 2006 г.
до 0,49%ооо през 2015 г.), но по-висока от тази през първия период. Тези силно
намалени стойности на заболяемостта в последните години, поставя преди всичко
въпроса за нейната обективна регистрация, тъй като понастоящем липсват мерки за
подобряване на контрола на тази домашна зооноза.
Динамиката на заболяването за целият наблюдаван период (1961-2015 г.)
показва, че тенденцията е възходяща, но нараства само с 0,02%ооо на година.
20

Коефицентът на детерминация (kdet =9,05%) e нисък, което показва, че само 9% от
промените, настъпили в заболяемостта от Ку-треска се дължат на промени във времето.
Ранговата оцнка на корелационния коефицент (r= 0,3) доказва наличие на слаба
положителна връзка между настъпилите промени в заболяемостта и времето.
Ку-треската е заболяване с благоприятен изход, което се потвърждава от факта,
че за целия период на наблюдение (1961-2015 г.) общия брой на починалите е нисък само 5 болни, в 5 отделни години като смъртността за всяка от годините с регистрирани
летални случаи е 0,01%ооо. Леталитетът обаче показва вариации и като цяло може да
бъде определен като висок (фиг.6):
- през 1987 г.- 1 ( леталитет 5,08%),
- през 2003 г. - 1 пенсионер по болест (леталитет 1,25%),
- през 2006 г. - 1 (леталитет 3,70%),
- през 2010 г. – 1 (леталитет 5,56%),
- през 2013 г. -1 (леталитет 4,35%).
Обобщени данни за Европа за 2014 г. посочват леталитет от 0,26% - значително
по-нисък от регистрираното от нас(ECDC, 2016). Обичайно леталитет при остри форми
на Ку-треска е под 1%, но при хронична инфекция може да достигне значително повисоки стойности (по: Regional Disease vector Ecology Profile. Central Europe,2001).
Фаталните случаи се регистрират обичайно при лица над 40 години и са в резултат
развитието на ендокардит, пневмония или енцефалит (по F. Scott Dahlgren et al, 2015).

Фиг.6. Леталитет от Ку-треска в България (1961-2015 г.)
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Анализ на епидемиологични показатели на Ку-треска в години без взривове
Регионална идентичност на Ку-треска -анализ
Обичайно, ежегодно най-висока е заболяемостта от Ку-треска в Пловдивска
област спрямо всички области в годините без документирани взривове. Например през
2003 г. от общо 80 регистирани случаи, 57 са от Пловдивска област, заболяемостта е
7,9%000 т.е. 7,9 пъти по-висока от общата 1,0%000 за страната. Една от причините е
свързана с надзора на тази инфекция, който е на високо ниво от десетки години, когато
през 80-те във вирусологичната лаборатория на ХЕИ Пловдив е въведена
серологичната диагностика на заболяването от д-р Мандулов и ежегодно се изследват
хиляди проби. Демонстративен пример за сравнение е 2003 г., когато в РИОКОЗ
Пловдив са изследвани 1565 проби, а съвместно от ВМА и НЦЗПБ са изследвани само
336 серумни проби с 48 (14,3%) позитивни проби. В същата година от официалните
данни характеристиката на епидемиологичните показатели е обичайна за инфекцията.
Възрастовата структура се отнася до активна възраст 21-60 г. в 86,5% от случаите.
Възрастовата заболяемост (1,8%000) е най-висока сред хората на 30-39 г., веднага
следвана от 1,5%000 на 40-49 г. и за 20-29 г. – 1,4%000. Случаи на Ку-треска се
регистрират през цялата година с пик (55,3%) през май и юни, свързани с
интензифициране на епизоотичния процес по време на размножителния период на
овцете и козите.
Полученият резултат, че 80% от болните са

от градовете се различава от

традиционното мнение за преобладаване на зоонозите в селските райони. Този факт е
отразен в проучване на чужди автори като променяща се епидемиология, характерен за
нашето съвремие (Salmon M, et al., 1982; Helleenbrand W, et al, 2001; Marrie T, et al.,
2008;).
Предимно въздушно-праховия механизъм на предаване на инфекцията се
подкрепя от анализа на данните, че едва 5,3% от анкетирани заболели в Пловдивска
област дават информация за контакт с домашни животни. Също са единични случаите с
алиментарен механизъм след консумация на сурово мляко.
Епидемиологичен интерес представлява Ку-треска при деца
Епидемиологичните особености на заболяването (зооноза, при която боледуват
най-често възрастни при контакт с двукопитни животни, професионален риск при
директен контакт с животни, резервоар на инфекцията) определят по-ограниченото
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значение сред децата. Наличието обаче на индиректни пътища на предаване (контакт с
контаминирано сено, тор, пиене на сурово мляко и др.) правят напълно възможно и
децата да се включат в епидемичния процес. Епидемиологичният анализ на случаи на
Ку-треска при деца е значим, тъй като за заболяването се мисли изключително рядко в
педиатричната практика.
В тази връзка в проучване от август 1988 до ноември 1995 г. са изследвани
серологично с двойни серумни проби по РСК спрямо антиген от С. burneti 1796 деца от
0-14 г., хоспитализирани с диагноза пневмония в детска клиника и детски отделения на
Пловдив. Проведено с проспективно проучване на 16 деца, определени като Ку-треска
пневмония. Относителният дял (0,89%) на заболелите е нисък.
Доброкачественото протичане, без летален изход съответства на данни в
литературата, че пневмониите етиологично, свързани с С. burneti при възрастни и деца
много рядко са фатални и в такива случаи предварителното увреждане на организма
допринася за смъртността. Отношението момчета/момичета е 1,7/1. Средната възраст
на заболелите е 10,5 ± 3,6 години.
Помесечното разпределение показа, че Ку-треска в детска възраст се среща във
всички месеци на годината. По-високият относителен дял на децата през летните
месеци съответства на сезонния подем на инфекцията при възрастните. Трябва да
имаме в предвид поведението на децата (игри на открито) се активизира в тези периоди
на годината и прави възможен контакта с причинителя на заболяването. Възможният
път на заразяване е индиректен контакт с намиращите се в близост домашни животни,
отглеждани в семейните огнища на заболелите или в селскостопанските дворове, както
и индиректния контакт със сено, слама, торища, обори. Всъщност заразяването се
осъществява аерогенно с малки частици съдържащи етиопатогена.
Две от децата представляват епидемиологичен интерес с консумираното от тях
сурово мляко, а при едното се констатира и ежедневен контакт с котки. Автори
подчертават, че особено малки по възраст котки представляват важен източник на
инфекция (Pinsky R, et al., 1991; Marrie T, N. et al. 2008). При две деца не е установен
контакт с източник на инфекция и начина на заразяване остана неясен. Серологичното
доказване на диагнозата при децата се постави въз основа на 4- кратно нарастване на
титъра на антителата във втора проба спрямо първа при 45,45% и с осем кратно
нарастване при 27,28%.
Най-важното заключение въз основа на анализираните данни, е че наличието на
индиректни пътища на заразяване на деца с Ку-треска и не винаги установяване на
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контакт с източника на инфекция налага при деца с абактериални пневмонии да се
прилагат тестове за улавяне на антитела спрямо антиген от

С. burneti, което е

необходимо за педиатричната практика.
Анализ на основни епидемиологични характеристики на Ку-треска през
етапа (2004-2008 г.) в регион с най-висока регистрация. Регионална идентичност.
Анализът на сезонните колебания показва, че сезонният подем започва през м.
март, когато средният месечен брой е с 74,76% над средната типична стойност (табл.
1). Подемът продължава и през месеците април, май и юни със стойности над средната
съответно 86,41%, 74,76% и 214,56% (фиг. 7).
Табл.1. Разпределение на заболелите от Ку-треска по месеци 2004-2008 г.
Месеци

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

2
1
0
1
0
4
0.80

0
3
1
1
1
6
1.20

9
1
2
3
0
15
3.00

4
5
1
6
0
16
3.20

4
1
7
2
1
15
3.00

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

1
0
0
0
1
2
0.40

0
0
0
0
0
0
0.00

0
6
0
0
0
6
1.20

23.30

ХІІ

Общо

Години
2004
2005
2006
2007
2008
Сума
Средна
месечна
Индекс на
сезонните
колебания
%

7
16
2
2
0
27
5.40

2
3
1
0
6
1.20

0
2
0
0
1
3
0.60

46.60 69.90 174.76 186.41 174.76 314.56

69.90

34.95

1
0
2

30
38
16
15
4
103
1.72

0
3
0.60

0.00 69.90 34.95

Фиг.7. Сезонна динамика на заболелите от Ку-треска в област Пловдив през 20042008г.
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Разпределение на заболелите по пол общо за периода показва, че относителният
дял на мъжете (61,76%) се различава значимо (р0,05) от относителния дял на жените
(38,24%). Съотношението между мъже и жени е 1,6:1. По години съотношението се
запазва. Възрастовата заболяемост на 100 000 население за периода по години е найвисока във възрастта, обединяваща активните групи от 40-59 г.(изключение 2004 г.),
следвана от 30-39 г., 20-29 г. и тези над 60 г. (табл. 2).
Табл. 2. Брой заболели и заболяемост от Ку-треска на 100 000 население по възрастови
групи в Пловдивска област за периода 2004-2007 г.
Възрастови
групи
(години)

2004 г.
Брой
Заболяемост
2005 г.
Брой
Заболяемост
2006 г.
Брой
Заболяемост
2007 г.
Брой
Заболяемост
Общо

40-59г. над 60г.

Общо

0-9г.

10-19г.

20-29г.

30-39г.

0
0,00

0
0,00

4
3,51

8
8,02

14
7,08

4
2,50

30
4,11

1

1

4
3,18

10
10,02

18
11,12

4
2,50

38
5,21

0

1

3
2,61

2
2,00

7
5,05

3
1,87

16
2,01

0

0
2

4
4,01
24

9
6,59
48

4
2,50
15

18
2,19

1

1
0,87
12

Заболяемостта на 100 000 по населени места за периода е малко по-висока в
градовете, съответно 14,49%000 спрямо 12,75%000 в селата. По години разликите са за
около 2 пъти по-висока заболяемост през 2004, 2005, 2006 г. в полза на градовете.
Изключение прави 2007 г., когато заболяемостта в селата (4,90%000) е 3 пъти по-висока
от тази

в градовете (1,52%000). Тези резултати подсказват за значението на някои

социални фактори като урбанизацията на селските райони за увеличаване на
заболяемостта (табл. 3). Подобно мнение изразяват и други (307,523). За още по-голяма
пълнота използвахме и картографския метод за да представим разпределението на
случаите на Ку-треска по общини общо за периода ( фиг.8).
Въз основа на представените данни може да се направи много съществен извод,
свързан с епидемиологичния контрол на болестта - необходимо е да се засили
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контролът и да се намали ензоотията на овцете в крайградските райони.
Заключението от анализираните данни показва, че епидемиологичният контрол трябва
да решава все още диагностично-клинични и етиологично-лабораторни проблеми,
някои от тях, свързани с реформата в здравеопазването са причина да станат валидни и
за такъв район като Пловдивския. Отнася се до прогресиращото намаляване на
регистрираните ежегодно случаи, което ни подсказва, че има риск областта да се
присъедини към общия за страната диагностичен и регистрационен проблем на Кутреската.
Табл.3. Брой заболели и заболяемост от Ку-треска на 100 000 население в Пловдивска
област по местоживеене през 2004-2007 г.
Година
Град
Село
Общо
2004
бр. заболели
24
6
30
заболяемост(%ооо)
4,57
2,94
2005
бр. заболели
31
7
38
заболяемост(%ооо)
5,91
3,34
2006
бр. заболели
13
3
16
заболяемост(%ооо)
2,47
1,47
2007
бр. заболели
8
10
18
заболяемост(%ооо)
1,52
4,90
Общо
76
26
102
14,49
12,75

2

1

1
2

1

62
10

5

Други области:10 случая

1

3
1
2

1
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Фиг. 8. Разпределение на случаите на Ку-треска в Пловдивска област по общини общо
за периода.
Сравнителен анализ на взривове и епидемии от Ку-треска
Анализът на официалните за страната данни и данни от собствени проучвания
ни дават основание да представим епидемиологичните показатели на заболяването при
взривове, за да ги сравним и намерим разликите в някои аспекти.
С цел по-пълно интерпретиране на данните

представяме анализа на

регистрираните взривове от Ку-треска за периода 1961-2015 г. в четири под периода,
съответстващи на подпериодите в динамиката на заболяемостта, съответно:
-

1954-1960 г.(период предшестващ официалната регистрация на заболяването
и характеризиращ се изцяло с епидемична форма на проявление на
заболяването, представен на табл.4);

-

1961-1984 г. (табл. 5);

-

1985-2005 г. (табл. 6)

-

2006-2015 г. (табл. 7).

Табл.4 Епидемиологична характеристика на взривове от Ку-треска между 1954-1960 г.
Селище
1. с.Цалапица
,Пловдивско
с.Куртово Конаре,
2.
Пловдивско
3. с. Старо село, Тутраканско
4. гр. Чирпан

Месец,
година

Брой
заболели

I-III 1954 г.

67

III1954 г.

III-IV.1957г.
III-IV.1956 г.

Източник
Източник на
на
инфекцията
овце

Механизъмна
Механизъм
заразяване
инхалаторен

овце

инхалаторен
инхалаторен

12

32
18

недоказан
недоказан

недиференциран
инхалаторен

Табл.5. Епидемиологична характеристика на взривове от Ку-треска между 1961-1984 г.
Селище

година

Брой

Източник на

Механизъм на

заболели

инфекцията

заразяване

1. гр. Дупница

III 1963 г.

21

овце, крави

инхалаторен

2. гр. Стара Загора

III1965г.

50

овце

инхалаторен

3. с. Чилнов, Русенско

I-IV.1968 г.

64

овце

инхалаторен

4. с. Малево, Хасковско

II-III.1969 г.

21

овце

инхалаторен
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5. гр. Карнобат

11.1969 г.

7.

овце

инхалаторен

II-V.1970 r.

204

овце

инхалаторен

II-IV.1982 г.
II-V.1983г.
II-V.1984г.

102
127
274**

овце, крави
овце, крави
овце, крави

инхалаторен
контактен
инхалаторен

1982-1985 г.

725

овце, крави

инхалаторен,
контактен

105

овце

инхалаторен

6. с. Брест, Плевенско
гр. Кнежа и
близки села

20

с. Ресен, Великотърновско
8.

XII. 1983 I.1984 г.

Табл.6. Епидемиологична характеристика на взривове от Ку-треска между 1985-2005 г.*
Източник на
инфекцията

Механизъм на
заразяване

ели
80

Овце, крави

контактен

383

овце

инхалаторен

30

овце

инхалаторен

I-VI.1993

Над

кози

инхалаторен

5. Ихтиман

IV- VI.1993

2000
21

-

-

6. Елин Пелин

април 1995

9

-

-

7. Етрополе

март 2002

8. Гр. Ботевград

V-VI.2004

Селище

Година

Брой
забол

1. гр. Кнежа и
близки села
2. Гр.Павликени

3.

II-V.1985
X.1984III.1985

Гр.Полски

XI.1984-

Тръмбеш

III.1985

4. Гр.Панагюрище

123
Овце, крави
инхалаторно,
(104
(62,19%
възможно и
серол
инфектирани)
алиментарно
огичн
267
кози (40%
инхалаторен
о инфектирани); овце
потвъ
рдени
)
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*В този период данните са непълни и са представени само данни за взривове, които са
добре проучени
Табл. 7. Епидемиологична характеристика на взривове от Ку-треска между 2006-2017 г.*
Селище

година

Брой заболели Източник на
инфекция

1 Монтана
. (община
Бойчиновци)

2008 г.

3

неизяснен
(4 овце, 4 кози и 1
кон в топанството
– клинично
здрави)

2 С.Церово,
. Благоевградско

II-IV
2017 г.

(2/ 5 контактни
с позитивна
серология, но
без клинични
симптоми)
35
(4-42 г.)

кози

Механизъм
на
заразяване
неизяснен

неизяснен,
вероятно
инхалаторен

*В този период данните са непълни и са представени само данни за взривове, които са
добре проучени
Анализът на данните показва, че регистрираната официална заболяемост в
страната по години е в резултат основно на регистрираните епидемични взривове
основно в по-малки градове и по-рядко в села в резултат на активирали

се

антропургични огнища в селищата с развито частно животновъдство на кози, овце,
крави и др.
Настъпилите през последните десетилетия социално-икономически промени в
България, включително в селското стопанства и животновъдството, оказават влияние
върху някои от епизоотологичните и епидемиологични характеристики на Ку-треската,
които имат значение за надзора и контрола на заболяването. По-важните са:
- Значително се увеличиха площите на необработваните с години земи;
- Животновъдството от едро, с ферми разположени извън селищата се превърна в
дребно и примитивно, с ферми вътре в населените места;
- Значителни промени в броя на отглежданите животни (нарастване относителния дял
на козите);
- Отглеждане на животните премина от предимно оборно към предимно пасбищно с
използване на пустеещи земи и храсталаци;
- Държавното ветеринарно-медицинско осигуряване се замени с частно и частично
частно осигуряване.
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Отбелязаните промени имат отрицателно влияние на епизоотичните и
епидемиологични характеристики на Ку-треската, защото се създадоха предпоставки за
значително териториално разширяване на природните огнища на С. bumetii. В
допълнение трябва да добавим недостатъчното познаване на заболяването от
общопрактикуващите лекари, проблеми с диагностиката, относително нисък процент
на изследвани лица с клиника на пневмония и др.
Следователно имаме основание да обобщим, че нерешените проблеми се отнасят
до частичния диагностик и не обективна информация за разпространение на Кутреската в страната. Анализът на съществуващите данни категорично показва, че повисокият брой регистрирани болни обикновено са свързани с взривове, което представя
тенденцията в динамиката на заболяването с много леко възходяща линия. Недостатък
е, че спорадичните случаи се регистрират непълно. Можем да заключим, че е налице
трайна тенденция на стабилизация на заболяемостта около относително ниски
стационарни нива.
Анализ на системата за надзор, превенция и контрол
Важна предпоствка за заболяемостта при хората е, че тя е в пряка зависимост от
интензивността

на

епизоотичния

процес

сред

селскостопанските

животни.

Епидемиологичните доказателства са, че взривовете са обусловени от биологични,
свързани с епизоотиите, социални и природни фактори.
Епизоотологичният и епидемиологичният контрол на Ку-треската са
насочени в две основни направления:
1.

Специфични

мерки

за

ограничаване

и

ликвидиране

на

съществуващите

селскостопански огнища на Ку-треска, включващи:
- за животните: етиотропно лечение, специфични противоепизоотични и ветеринарносанитарни
- за хората: противоепидемични и профилактични мерки.
2. Ветиринарно-медицински и санитарно-хигиенни мерки за повишаване ефективността
на борбата с Ку-треската.
Въз основа на представените данни могат да се направят следните съществени
изводи:
1. Ранното и ефективно използване на етиотропно лечение на животинските стада е
ключ в контрола на заболяването.
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2. Прогнозата в тенденциите на разпространение на Ку-треска и целта за ограничаване
на болестта между животните и хората зависят от наличното високо теоретично ниво
на инфекцията, наличните задоволителни диагностични методики и недостатъчно
ефективната практика.
3. Тенденциите в динамиката на заболяването зависят също така от усъвършенстване
на епизоотологичните мерки и ефективното взаимодействие между здравни и
ветеринарни служби.

3. Лаймска болест в България
Анализ на заболяемостта, смъртността и леталитета.
Анализът на данните от официалната за страната информация и резултатите от
собствени

проучвания,

очертават

съществени

епидемиологични

проблеми

в

динамиката на разпространението на Лаймска борелиоза в периода от 1986 г.(когато
става известна у нас) до 2015 г. До 1993 г. заболяването се регистрира казуистично.
За периода 1994-2015 г. въз основа на официалната регистрация на заболяването
в страната броят на заболелите по години варира в много широки граници от 156 (1997
г.) до 979 (2005 г.) случая, съответно със заболяемост от 1,88%ооо през 1997 г. до
12,61%ооо през 2005 г.
Анализът на динамиката на заболяемостта за периода 1994-2015 г. показва
възходяща тенденцията (фиг. 9), като всяка година нараства с 0,24%ооо. Коефицентът
на детерминация (kdet = 24 %) e нисък, т.е. само 24% от промените в заболяемостта се
дължат на промени във времето. Ранговата оцнка на корелационния коефицент (r= 0,49)
доказва наличие на умерена връзка между настъпилите промени в заболяемостта и
времето. Получените резултати могат да послужат за целите на теоретичния анализ и за
научно-приложните аспекти на планирането и управлението на контрола на
заболяването.
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Фиг.9. Заболяемост от Лаймска борелиоза в България (1994-2015)
С цел по-точна интерпретация и анализ на получените резултати, разделихме
периода на наблюдение на два десетгодишни подпериода (1994-2005 г.) и (2006-2015
г.), които се характеризират с коренно различна трендова линия на заболяемостта
(фиг.10 и фиг.11).

Фиг.10. Заболяемост от Лаймска борелиоза в България (1994-2005)
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Фиг. 11. Заболяемост от Лаймска борелиоза в България (2006-2015 г.)
Подпериодът 1994-2005 г. е с изразена възходяща тенденция в заболяемостта,
като прави впечатление, че до 2000 г. включително индексите са в близки стойности
(между 4,41%ооо през 1994 г. до 3,59%ооо през 2000 г.). През следващите години на
този подпериод се наблюдава непрекъснато покачване на заболяемостта, като през 2004
г. (12,28%ооо) за първи път е около 2-3 пъти по-висока спрямо предходните 2002 г. и
2001 г. и от 2 до 6 пъти спрямо останали години от периода (фиг. 10). Най-вероятно
рязко нарастващата заболяемост се дължи на регистрационен феномен във връзка с
въвеждането на нови клинични пътеки. В подкрепа на това са случаи, регистрирани
само по клинична картина, както и че серологичното потвърждение варира от 0 до
100% в различните области, например в Пловдив е около 5% през 2003 г. Най-висок дял
около 60% от официално регистрираните случаи се доказват серологично в
Референтната лаборатория на НЦЗПБ.

По наше мнение по-ниската заболяемост в

предходните години се дължи и на недостатъчната диагностична насоченост най-вече
от страна на общопрактикуващите лекари и непълно лабораторно потвръждаване при
наличието на голям брой ухапвания на хора от кърлежи в някои области.
Подпериодът 2006-2015 г. е с изразена низходяща тенденция в заболяемостта
(фиг.11). Още през първата година на този период - 2006 г. е налице рязко намаляване
на заболяемостта спрямо 2005 г. ( 8,03%ооо спрямо 12,60%ооо). Причините са
комплексни като имат значение от една страна проявата на природния фактор
(климатогеографските

условия, намаляване на пустеещите земи, контрол

на

природните огнища, намаляване на кучешките популации, дезакаризация, дезинсекция
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и здравна информация). Стартиралата през 2004 г. програма на МЗ за надзор и контрол
на лаймска борелиоза оказа положителен ефект върху динамиката на заболяемостта.
За целият период (1994-2015 г.) няма регистрирани починали с изключение на
2015 г. Заболяването се счита за доброкачествено, като през 2015 г. е регистриран 1
починал (жена от Хасково на 72 г.) от 469 общ брой заболели, заболяемост 6,51%ооо,
смъртност 0,01%ооо и леталитет 0,21%.
Нозогеография
Анализът на нозогеографското разпространение на Лаймската борелиоза
включва 7 природно огнищни зони (табл.8).С най-висока заболяемост са природноогнищните

зони

във

Варненски,

Русенски,

Разградски,

Великотърновски,

Старозагорски, София град. С най-ниска заболяемост са областите Кърджали, Смолян,
Враца и Видин. В обобщение следва да се отбележи, че е налице териториална
неравномерност (мозаичност) в активността на природните огнища от Лаймска болест
у нас.
В административно отношение са засегнати всички области в страната.Найвисока заболяемост се установи в районите в областите Варна, Русе, Велико
Търново.Най- висок относителен дял на заболелите от Лаймска болест установяваме
за географските зони:
- Централна Северна България с 40,54% от проучените заболели лица, включваща
Габровско-Великотърновска област;
- Североизточна България с 28,58% от проучените заболели лица, включваща район
на областите Русе, Разград;
- Черноморското крайбрежие с 15,14% от проучените заболели лица, включваща
район на област Варна.
Табл. 8. Природно-огнищни зони на Лаймската болест в България
Физико-географски региони

Природно-огнищни зони (ПОЗ)

Северозападна България

1.Белоградчишко-Кулска
2.Врачанско –Монтанска
3.Западна-Крайдунавска (ЛомскоОряховска)
4.Плевенско-Ловчанска
5.Габровско- Великотьрновска

Централна Северна България
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Североизточна България

6.Източна Крайдунавска (СвищовскоРусенско-Силистренска)
7. Лудогорска
8. Добруджанска

Черноморско крайбрежие
Югоизточна България

9. Черноморско крайбрежие
10. Източно Тракийска
11. Източно Родопска
12. Западно Тракийска
13. Софийска
14. Осоговско-Струмска

Централна Южна България
Югозападна България

Нозогеографията е във връзка с разпространението на преносителя I. ricinus
един от основните вектори, чрез които се реализира трасмисивният механизъм на
предаване за Лаймската болест, който е и индикатор за определяна на размера и
степента на екологичната валентност на всеки нозоареал.
Регионална идентичност на Лаймска борелиоза

в Пловдивски регион в

периода 2004-2007 г.
По години за периода 2004-2007 г. заболяемостта от Лаймска борелиоза не
показва определена тенденция и варира широко от 1,37%000 (2006 г.) до 13,8%000 (2005
г.). Разпределението на заболелите по пол общо за периода показва, че не се наблюдава
съществена разлика между относителния дял на мъжете (47,24%) и относителния дял
на жените (52,76%) (р0,05). По години съотношението се запазва винаги макар и
незначително в полза на жените. Около 70% от болните съобщават за ухапване от
кърлеж, а по данни на РИОКОЗ различните области дават такива данни в граници от 9
до 83%. По литературни данни над 70% от всички случаи са свързани с кърлежи от
вида I. ricinus, следвани в около 20% от R. sanguineus и др. (Н.Гачева и колектив, 2005).
Анализът на сезонните колебания показва, че сезонният подем започва през м.
април, когато средният месечен брой е с 177,29% над средната типична стойност
(табл.9). Подемът продължава и през месеците май, юни и юли със стойности над
средната съответно 220,32%, 81,67% и 43,43% (табл. 9, фиг. 12). С най-висока
заболяемост от Лаймска болест са пролетно- летните месеци през периода мартсептември, с пик през месец май-юни, което е свързано със сезонната численост на
кърлежите. По данни на НЦЗПБ относителният дял на болните, ухапани от кърлежи
за периода на последните пет години варира от 60,42 % до 100 % (Видин - 100 %,
град-София - 96,09 %, Плевен - 87,5 %, Стара Загора - 85,26 %, Разград - 72,2 %,
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Пловдив - 60,42 %).
Табл.9. Разпределение на заболелите от Лаймска болест в област Пловдив по месеци
през периода 2004-2008 г.
Месеци

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ Общо

Години
2004
2005
2006
2007
2008
Сума
Средна
месечна
Индекс на
сезонните
колебания
%

0
2
3
29
18
0
0
4
25
23
0
0
0
2
4
1
0
3
2
11
0
1
2
0
11
1
3 12
58
67
0.20 0.60 2.40 11.60 13.40

3
14
1
11
9
38
7.60

0
20
0
0
10
30
6.00

0
4
4
7
7
22
4.40

0
2
4
1
0
0
0
0
5
1
9
4
1.80 0.80

0
1
0
0
0
0
0
0
5
1
5
2
1.00 0.40

58
95
11
35
52
251
4.18

4.78 14.34 57.37 277.29 320.32 181.67 143.43 105.18 43.03 19.12 23.90 9.56

Фиг.12. Сезонна динамика на заболелите от Лаймска борелиоза в област Пловдив за
периода 2004-2008 г.
Възрастовата заболяемост общо за периода (табл. 10) е с най-висока стойност
(72,42%ооо) във възрастта над 50-59 г. Два пъти е по-ниска 33,72%ооо при 40-49 г.,
следвана от около 3 пъти по-ниската заболяемост 19,32%ооо при 20-29 г. В детската
възраст най-висока е заболяемостта при 1-9 г. 25,75%ооо, следвана от 11,74%ооо при
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10-19 г. По години през 2005 г. стойностите на заболяемостта са по-високи спрямо
другите години във възрастовите групи от 1-9 г. и над 40 г.
Табл. 10. Брой заболели и заболяемост на 100 000 население по възрастови групи и години
от Лаймска болест в Пловдивски регион за периода 2004-2007 г.
Възрастови групи
Година

1-9 г.

10-19 г.

20-29 г. 30-39 г.

40-59 г. 50-59 г. над 60 г.

Заболяе
мост
Брой

%ooo

2004

3

2

3

4

5

8

33

58

7,98

2005

7

2

2

5

10

19

51

96

13,18

2006

1

0

2

1

0

2

4

10

1,37

2007

3

3

4

5

2

5

13

35

4,94

Общо

14

7

11

15

17

34

101

199

Заболяемост
% ooo

25,75

11,74

19,32

29,69

33,72

72,42

63,16

6,87

Заболяемостта на 100 000 по населени места общо за периода е 3 пъти по-висока в
селата (54,93%ооо) в сравнение с тази в градовете (16,59%ооо). По години разликите в
двете демографски структури са от 4 до 6 пъти с по-висока заболяемост в селата, като
единствено през 2006 г. заболяемостта в тях е почти еднаква (табл.11). За още поголяма пълнота е

използван

и

картографския метод,

за да се представи

разпределението на случаите на Лаймска борелиоза по общини общо за периода (фиг.
13).
Табл. 11. Заболяемост от Лаймска болест на 100 000 в Пловдивска област по метоживеене
Година

Град

Село

Общо

n

20

38

58

%ooo

3,8

18,63

7,96

n

45

51

96

%ooo

8,58

25,07

13,18

n

7

3

10

%ooo

1,33

1,47

1,37

n

15

20

35

2004

2005

2006
2007

37

Общо

%ooo

2,86

9,8

4,94

n

87

112

199

%ooo

16,59

54,93

Възрастните и децата оформят най-рисковите групи, защото са изложени на
нападения от кърлежи в градските и крайградските зелени площи. Съотношението на
болните от структурата град/село 1,5:1 удостоверява увеличението на броя на
антропоургичните огнища в градовете.
Фиг. 13. Разпределение на регистрираните случаи на Лаймска болест през 2004 - 2007 г.

по общини

10
7

10

13

1
8

4

15

9

55
7

4

1
8
14

Други области:7 случая

1
7

2

В заключение резултатите от собствените ни проучвания показват, че клиникоепидемиологичната характеристика на Лаймската борелиоза в Пловдивска област е
подобна на тази в цялата страна, както и в другите Европейски страни. Регионът не е
ендемичен, затова разпознаването на ранните симптоми имат важно значение в
навременната ранна и точна диагноза за започване на АБ лечение и се отчита много
добрия му резултат като пречка в прогресията на заболяването. Освен това
антибиотиците като високо ефективно средство оказват епидемиологичен ефект на
разпространението на Лаймска борелиоза. В епидемичния процес човекът е краен
гостоприемник. В тази връзка АБ, които водят до дефинитивно лечение влияят върху
острата заболяемост и поставя заболяването в групата на ефективно действащите
антибиотици, определящи динамиката на епидемичния му процес. Остава обаче
проблемът за хроничните случаи.
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Анализ на системата за надзор, превенция и контрол
Анализът на дискутираните епидемиологични данни ни дават основание да направим
някои съществени изводи:
1. Повишеното внимание спрямо зоопаразитарната система т.е. резервоарите на
Лаймска борелиоза със сигурност е ключът и подпомага мерките за наблюдение на
заболяването. От голямо значение за векторите е продължителността на контакта на
човек с кърлежа и времето на запиването му. Тъй като инфектирани кърлежи има в
много региони на България е от значение информацията за инфекцията (внимание при
престой в паркове, градини, храсти, близост до гори, контакти със сърни, елени,
мишки, катерици и др.). Задължителни след експозиция са самопреглед, търсене на
медицинска помощ, отстраняване на кърлежа, клинично наблюдение, дезинсекция и
дератизация.
2. Прогнозата в тенденциите на разпространение на Лаймска борелиоза и целта за
ниска спорадичност, ранно обхващане на всички нападнати от кърлежи (диагностика и
лечение) и разширяване на специализираната помощ за късните усложнения на
заболяването зависят от наличното високо теоретично ниво на инфекцията, от
задоволителните диагностични методики и практика, от високата плътност на
резервоара и социално обусловените рискови групи.
4. Марсилска треска в България
Анализ на заболяемостта, смъртността и леталитета
Анализът на данните от официалната за страната информация и от резултатите
от собствени проучвания очертава три периода в динамиката на разпространението на
Марсилската треска.
В България заболяването е открито и описано от И. Вапцаров през 1948 г. и И.
Вапцаров и А.Митов през 1949 г. в Пловдив. Други изследователи, които допринасят за
изучаването му са Сербезов, Е. Александров, Д. Митов, а Н. Попиванова има заслуга в
проучванията през новата („завърнала”) се епидемична вълна след 1990 г.
Заболяемостта от Марсилска треска в България по периоди е различна в
зависимост от диагностицирането и от мерките провеждани за превенция и контрол на
заболяването в различните години, свързано с развитието на епидемиологията.
Първи период 1948 г. – 1970 г., когато заболяемостта варира от 0,01%ооо до
0,57%ооо (между 1-28 болни годишно, в абсолютен брой са 240).
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Втори период 1971 г.- 1993 г. с един заболял през 1989 г.. Според някои автори,
използваното в цял свят ДДТ, включително в България, прониква в големи количества
в артроподи и води до експресия на гена за токсигенност, а от там до пълното изчезване
болестотворността на рикетсиите - екологична катастрофа, която продължава 20
години. Друга причина, възприета от всички изследователи е контролът на кучетата,
включено в програмата за елиминация на беса от 50-те години на 20 век.
Трети период от 1994 - 2015 г. има два ясно изразени подпериода;
- от 1994-2004 г. –период на епидемична заболяемост. Заболяемостта варира от
0,01%ооо до 18,82%ооо (между 1 - 1577 болни годишно).
- от 2005-2015 г. –период на снижаване на заболяемостта, заболелите са между 220 и
870, заболяемост между 3,05%ооо през 2015 г. и 10,40%ооо през 2005 г. Резултатите от
нашите проучвания върху основните интензивни показатели –заболяемост, смъртност и
леталитет са представени съответно на фиг.14, 15 и 16.

Фиг. 14. Заболяемост от Марсилска треска в България (1994-2015 г.)
Анализът на динамиката на заболяемостта от Марсилска треска показва, че
тенденцията е низходяща като всяка година заболяемостта намалява с 0,26%ооо (фиг.
14). Зависимостта между заболяемостта и времето е отрицателна умерена (R= - 0,37).
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Резултатите показват, че 14% от промените в заболяемостта се дължат на промени във
времето (R2%=14).
През периода 1994-2015 г. са починали общо 143 заболели. Смъртността варира
от 0,00 до 0,23%ооо (2001 г.) и аналогично на заболяемостта е с низходяща тенденция
(фиг. 15), а леталитетът от 0 до 2,62% (2014 г.), когато са починали 9 от 343 заболели,
факт обективизиращ тежестта на инфекцията (фиг. 16).

Фиг.15. Смъртност от Марсилска треска в България (1994-2015 г.)

Фиг. 16. Леталитет от Марсилска треска в България (1994-2015 г.)
Епидемиологични и клинични проучвания в периода на нов епидемичен
подем след 1992 г. - регионална идентичност на Марсилска треска – проучвания в
Пловдивски регион за периода 2000-2007 г.
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Анализът на данните показва, че регистрираните заболявания варират в широки
граници от 38 (2006 г.). до 147 (2001 г.). Заболяемостта на 100 000 население е с
низходяща тенденция и варира от 25,62%ооо през 2001 г. до 5,21%ооо през 2006 г.
(табл. 12) вероятно във връзка с ограничаването на бездомните кучета и добрата
здравно-промотативна дейност.
Починалите в този период са 19, а общо за страната са 107, което преобръща
представата, че Марсилска треска е доброкачествено заболяване. Редуцирането на
леталитета и тежките форми са в пряка зависимост от по-доброто разпознаване на
заболяването и ранното последващо лечение, което се забелязва в последните години
(Р.Ненова, 2007; Е.Александров, 1999; Н.Попиванова).
Табл.12. Брой заболели и заболяемост от Марсилска треска за периода 2000-2007 г.
Година

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

брой

80

147

96

79

118

87

39

63

%ооо

13,71

25,62

16,77

13,8

16,2

11,97

5,21

9, 33

По години възрастовата заболяемост на 100 000 население варира в найзасегнатите възрасти от 5,06%ооо (2006 г.) до 28,53%ооо (2002 г.) при групата от 40-59
г., а при тези над 60 г. от 11,25%ооо (2006 г). до 45,74%ооо (2001 г.). Години с много
висока възрастова заболяемост на 0-4 годишните са 2001 г. - 30,62%ооо и 2004 г.39,98%ооо, а близка и висока е заболяемосттта по години и при 5-9 годишните
(табл.13). Изчисляването на възрастовата заболяемост общо за страната посочва найвисока такава при децата на 4-7 г. (26,9%ооо) и на 1-3 години (18,3%ооо), следвани от
възрастта 50-59 г. (13,3%ооо) и над 60 години (13,2%ооо). Представените данни
показват, че регионалните проучвания са от първостепенно значение за обективна
епидемиологична характеристика на ендемичната инфекция.
Табл. 13. Разпределение на заболелите от Марсилска треска и заболяемостта на 100
000 население по възрастови групи в област Пловдив за периода 2000-2007 г.
Възрастови
групи
(години)
Година
2000

0-4 г.

2
8,24

5-9 г.

3
11,08

10-14г.

1
2,85

15-19г.

0
0

20-39 г.

14
8,24

40-59 г.

43
27,18

над 60 г.

17
12,97
42

7
30,62
3
12,81
4
17,08
10
39,98
5
18,48
1
3,98
3
9,89
35

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Общо

11
43,43
8
33,51
6
25,14
2
5,83
6
16,21
2
5,84
5
14,57
43

3
8,7
2
6,08
5
15,21
5
11,2
4
10,89
3
6,72
0
0
23

4
10,12
3
7,72
1
2,51
8
16,33
0
0
0
0
0
0
16

17
10,68
11
7,11
9
5,54
14
6,58
14
7,21
5
2,35
10
6,98
94

45
28,53
34
21,79
29
18,12
30
15,17
32
16,24
10
5,06
22
11,12
245

60
45,74
35
27,65
25
19,50
49
30,64
26
16,25
18
11,25
23
14,38
253

Анализът на индексите на сезонните колебания показва, че сезонният подем
започва през м. май, когато средният месечен брой е с 58,24% над средната типична
стойност (табл. 14). Подемът продължава и през месеците юни, юли, август и
септември със стойности над средната съответно 58,24%, 120,88%, 256,04% и 127,47%
(фиг. 17). Екологичните фактори и особено температурата и влажността на въздуха
определят сезонната изява на Марсилската треска, която е в пряка зависимост и от
биологичната активност на вектора - кърлеж. Така се затваря кръга от биоценозата при
Марсилската треска и функционирането на паразитарната система
Табл. 14. Разпределение на заболелите от Марсилска треска по месеци в област
Пловдив през 2004-2008 г.
Месеци

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ Общо

0
0
0
1
0
1
0.20

0
0
0
0
0
0
0.00

2
0
0
0
0
2
0.40

4
1
0
1
2
8
1.60

11
12
5
16
4
48
9.60

14
9
8
8
9
48
9.60

15
13
8
21
10
67
13.40

33
32
32
17
12
4
16
0
15
16
108
69
21.60 13.80

5
2
1
0
2
10
2.00

1
1
0
0
0
2
0.40

1
0
0
0
0
1
0.20

3.30

0.00

6.59 26.37 158.24 158.24 220.88 356.04 227.47 32.97

6.59

3.30

Години
2004
2005
2006
2007
2008
Сума
Средна
месечна
Индекс на
сезонните
колебания
%

118
87
38
63
58
364
6.07
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Фиг. 17. Сезонна динамика на заболелите от Марсилска треска в област Пловдив за
периода 2004-2008 г.
През периода 2004-2007 г. относителният дял на жените (52,61%) не се
различава съществено от относителния дял на мъжете (47,38%) (p> 0,05). Интензивният
показател заболяемост от Марсилска треска по местоживеене общо в областта има
голяма епидемиологична значимост за оценка и ефективен контрол на болестта.
Заболяемостта в селата по години е винаги по-висока и варира от 6,37%ооо до
25,07%ооо спрямо от 4,76%ооо до 12,77%ооо за градовете (табл. 15). Известно е, че
Пловдивски регион е ендемичен, но трябва се допълни, че ареалът на разпространение
е постоянен без да се въвличат нови селища, като инфекцията е с гнездово ендемично
разпространение.
Табл. 15. Брой заболели и заболяемост на 100 000 население от Марсилска треска в
Пловдивски регион по местоживеене
Година
2004
2005
2006
2007
Общо

Брой и заболяемост
n
%ooo
n
%ooo
n
%ooo
n
%ooo
n
%ooo

Град
67
12,77
53
10,1
25
4,76
42
8,00
187
35,63

Село
51
25,07
34
16,67
13
6,37
21
10,3
119
58,41

Общо
118
16,2
87
11,44
38
5,21
63
9,33
306
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За още по-голяма пълнота е използван и картографския метод, за да представим
разпределението на случаите на Марсилската треска по общини общо за периода (фиг.
18). Много интересен е фактът, че по данни на Инфекциозна клиника Пловдив до
септември 2008 г. няма хоспитализиран нито един болен от град Пловдив. Считаме, че
са изиграли роля действията на Община Пловдив, която вече няколко години провежда
неотслабващ ежедневен контрол на скитащите кучета.

2
1

5

7

24

8

25

9

90
8

1
3

3
13
24

1
40

Други области: 12 случая

Фиг.18. Разпределение на регистрираните случаи на Марсилска треска (2004 – 2007 г.)
по общини.
Анализ на системата за надзор, превенция и контрол
Анализът на социалните и екосистемните фактори ни даван основание за кратко
обобщение:
- Оформят се ареали на разпространение на Марсилска треска, базирано на налични
животински резервоари и гъстота на населението в по-големите населени места.
- Урбанизацията влияе върху интензитета на епидемичния процес.
- Наличието на социално-икономически предпоставки за подържане на епизоотичния и
епидемичния процеси.
Теоретико-методологичен и практически модел у нас е в основата на надзора и
контрола на заболяването. Интерес представлява етиологичното проучване на вида
Rickettsia. Идентификацията на видовете в групите често е много трудна и може да се
базира на тестове с моноклонални антитела, към специфични рикетсии и епитопи. Тези
данни дават основание да се препоръча, в модела да бъде включено контролно
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изследване в ендемичните области на България, с цел изясняване на етиологията и
структурата на изолираните рикетсии от болни хора с Марсилска треска и за
динамиката на тяхното появяване и движение в нозоареалите (селища) у нас.
Необходимо е да се подготвят лаборатории в енедемичните региони и да се внедрят
изследвания с аплификационни методики - PCR и Wester blot.
Противоепидемичните мерки у нас по отношение на Марсилска треска са
формулирани и се изпълняват чрез програма за кърлежово- преносими инфекции на
МЗ. Необходимо е да се отбележи, че тяхната ефективност и реализация не са
достатъчни. По отношение на профилактиката на Марсилска треска е необходимо
разработване на научно-практически задачи, произтичащи от потребностите, посочени
в годишните епидемиологични анализи в селищата на ендемичните 8 природноогнищни зони на Марсилска треска у нас.
Епидемиологичната информация ни дава основание да направим следните важни
изводи:
1. Описан е 40 годишен период от началото на регистрацията на заболяването до новия
епидемичен подем след 1993 г.
2. В новия епидемичен подем, от 1994 г., след силно възходяща крива на тенденцията
на заболяемостта, от 2005 г. се наблюдават низходящи стойности на заболяемост по
причини, намиращи се във функционирането и динамиката на паразитарноекологичната система.
3. Прогнозата и целта за разкриване и отстраняване на огнищната заболяемост се
базира на наличното теоретично обобщение. Незадоволителни са обаче към момента
диагностичните методики и практика.
4. Постигането на целта за контрол на инфекцията се основава на посочените от
епидемиологията интегрирани действия между ветеринари, ентомолози и зоолози.
5. Хуманните лекари и всички специалисти трябва в динамичен порядък да оценяват
социалните фактори и екосистемите.
6. Ефективната дезакаризация изисква познания и висока здравна култура на
населението, подпомогната и от общинските власти.
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VІ. ИЗВОДИ И ПРИНОСИ
ИЗВОДИ
1. Инфекциите, предавани с кърлежи продължават да бъдат сериозен медицински и
социално-икономически проблем за страната. Предпоставките са свързани с промени в
климатичните условия и икономическите отношения в земеделието, и появата на нови
земеделски практики, както и ограничени финансови ресурси на държавата и местните
власти за провеждане на своевременни и ефективни дезакаризационни мерки, които
благоприятстват изменчивостта в ареалите на природните огнища, в биологията на
причинителите, резервоарите и векторите на природно-огнищните инфекции.
2. Установени са различни модели на динамика на заболяемостта според трендовата
линия: за ККХТ и Марсилска треска – низходяща и възходяща за Ку треска и Лаймска
болест. Анализът на корелационни коефициенти и тяхната оценка показа различна сила
и посока на връзката между заболяемостта и времето с действащите в него различни
детерминиращи причини (фактори).
3. Анализът на нозогеографията на кърлежовопреносими инфекции ни дава основание
да ги представим като отделни елементи на соцекосистемата.
4. Нозогеография на Ку-треската: повсеместна във всички области на България сред
хората и животните с изключение на района на Сакар планина. Огнищата са природни
и антропургични, най-засегнати са Пловдивска, Софийска и Варненска области, с
епидемични взривове като честа форма на разпространение с основен източник на
инфекция заразени кози, овце и крави. Заразеността със С. burneti на кърлежите от род
Ixodes е до 52% .
5. Нозогеография на Лаймска борелиоза: териториална неравномерност (мозаичност) в
активността на природните огнища с най-висок и близък брой заболели в ГабровскоВеликотърновски/Плевенско-Ловченски и Лудогорско-Добружански
природноогнищни зони.
6. Нозогеография на Марсилска треска: ежегодно в 8 ендемични зони на страната,
разположени в Черноморския край и Южните територии на България - Бургас, Варна,
Сливен, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Ямбол с увеличаване на
антропургичните огнища в градовете. Все още нерешени проблеми остават
множеството

безстопанствени

кучета

и

недостатъчните

дезакаризационни

и

оздравителни мероприятия в огнищата.
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7. Нозогеография на ККХТ: с най-висока активност са природните огнища в
Югоизточна България - Бургаски, Хасковски и Кърджалийски региони.
8. Анализът на многогодишната динамика на заболяемостта от КПИ, базирана на
действието на многобройни и разнообразни по характер причини, класифицирани в две
основни групи: трайно(ефикасни антибиотици)

и постоянно действащи природо-

климатични фактори разкри необхванати възможности в системата на надзора и
контрола, цялостната превенция, прогнозата, регистрацията,

усъвършенстването на

нормативната база и използването на молекулно-биологични и молекулно-генетични
тестове за епидемиологична диагностика.
9. Ограничаването и поддържането на спорадична заболяемост при КПИ у нас се
постига:
- Кримска хеморагична треска чрез комплексни мерки срещу преносителите и
резервоарите на инфекцията и създаване на селективен, активен имунитет сред
рисковите групи в ендемичните райони и използването на специфичен имуноглобулин.
- Марсилска треска чрез мерки контролиращи резервоара на инфекцията и
специфичния преносител. В новия епидемичен подем, от 1994 – 2005г., след силно
възходяща крива на заболяемостта, се наблюдава подчертана низходяща тенденция на
разпространение по причини намиращи се във функционирането и динамиката на
паразитарно-екологичната система. Прояви се нов значим епидемиологичен факт –
леталитет, най-висок през 2001г. 1,21% (19 починали).
- Ку-треска чрез контрол на резервоара на инфекцията и взаимодействие с
ветеринарните институции. Ранно и ефективно използване на етиотропно лечение на
животинските стада е ключ в контрола на заболяването.
- Лаймска болест чрез усъвършенстване на диагностиката и подобряване на системата
за регистрация, повишаване на здравната култура с активни информационни кампании
в ендемичните райони в сезонния подем на заболяването.
10. Надзорът и контролът на КПИ трябва да се базират на молекулно-биологични и на
молекулно - генетични тестове за прецизна диагностика на заболелия и за обективна
епидемиологична диагноза чрез амплификационни методики - PCR и Western blot.
11. Оценката ни за организацията на надзора и контрола на специализираните служби
ХЕИ, РИОКОЗ, РЗИ е много добра. Епидемиологичният надзор и контрол у нас се
осъществява на базата на подхода на СЗО за координираност при решаване на всички
проблеми възникващи в епидемиологичната практика като се използват актуалните
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научни достижения, както и на координация с

програми в хуманна медицина,

ветеринарна служба, местна власт, частен ДДД сектор и др.
ПРИНОСИ
Приноси с оригинален характер за науката
1. Проучените количествени колебания в разпространението на КПИ дават обективна
научно-методична оценка на зависимости и закономерности, определящи най-важните
черти и тенденции на развитието на епизоотичните и зооантропонозните процеси.
2. Направени са предложения за усъвършенстване на профилактиката на КПИ на
сегашния етап и в близко бъдеще, изхождайки от диагностичните, профилактичните,
лечебните и противоепидемичните и санитарно-хигиенни възможности на системата на
здравеопазване у нас.
Приноси, обогатяващи съществуващата теория
1. Проведените проучванията в различни региони на страната обогатяват регионалната
идентичност на заболяванията.
2.Направен е задълбочен анализ на природно-огнищната заболяемост от КПИ и са
обосновани задачи, насочени към зооантропозната и социално-екологичната система.
3. Анализирани са предпоставките за разширяването на ареала на разпространение на
векторите: Промени в климатичните условия; Промени в икономическите отношения в
земеделието и появата на нови земеделски практики; Ограничени финансови ресурси
на държавата и местните власти в лицато на общините за извършване на своевременни
и ефективни дезакаризационни мерки.
4. Извършена е пълна периодизация на заболяемостта при изследваните инфекциозни
болести.
Приноси с научно-приложен характер
1. Изследвани са основни интензивни показатели на 4 КПИ обективизиращи динамични
промени.
2. Представените научно и практически обосновани предложения и постановки ще
подпомогнат усъвършенстването на Националната стратегия за превенция и контрол на
КПИ, която е един от основните компоненти на управлението на здравеопазването.
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3. Основните и главни задачи за надзор и контрол на КПИ, предавани с кърлежи у нас
са поставени в съответствие с водещите в света институции.
4. Анализирана е Пирамида на надзора на Лаймската борелиоза и шестте ключови
индикатори на чужди автори , за да се предложи за ползване у нас.
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