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СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:
– дезоксирибонуклеинова киселина
ДНК
– извънклетъчния матрикс
ECM
– имуноглобулин Г
ИгГ
– имуноглобулин М
ИгМ
– индиректна хемаглутинация
ИХА
– имунохроматографски метод
ИХМ
– липополизахарид
ЛПЗ
– моларен
M
– микроаглутинационен тест
МАТ
– милилитър
мл
– остра бъбречна недостатъчност
ОБН
– рибонуклеинова киселина
РНК
– Световна Здравна организация
СЗО
– тетраметил бензидин
ТМВ
– allele specific amplification
ASA
– Centers for Disease Control and
CDC
Prevention
– Епщайн – Бар вирус
EBV
– ethylene diamine tetra acetic acid
ЕDTA
– enzyme-linked immunosorbent assay
ELISA
– хранителна среда на EllinghausenEMJH
McCullough/Johnson-Harris
– гени, кодиращи флагелина
flaВ, fliY
– enzyme horseradish peroxidase
HRP
– хемоксигеназа
Неm O
– интерлевкин
IL
– инсерционни елементи
IS
– сифилис
L
– Loop-mediated isothermal
LAMP
amplification
– Лаймска борелиоза
LB
– лептоспирния ендостатин-подобен
Len
протеин
– имуноглобулинподобни протеини
LigA, LigB
– липопротиен с пептидоглюканен
Loa22
строеж
– повърхностен протеин
LipL36
– основен външномембранен протеин
LipL32
– протеин, уникален за патогенните
LipL21
видове
– лептоспирен липополизахарид
LPS
– комплементсвързващ протеин
Lsa24
– мегабазови двойки
Мbp
– микролитър
µl
– микрометър
µm
– милимоларен
mM
– множествена склероза
MS
– външно-мембранни протеини
ОМРL
– реакция свързване на комплемента
РСК

лизис аглутинация

aлел специфична амплификация

eтилен диамин тетраоцетна киселина
ензимосвързан имуносорбентен тест

ензим пероксидаза от хрян
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PCR
pg
REA
RDA
PFGE
RFLP

–
–
–
–
–
–

RА
RIA
rpm
sphA,sphН
SSCP
TNF
TLR
Trx

–
–
–
–
–
–
–
–

полимеразноверижна реакция
пикограм
рестриктазни ендонуклеази
Redundancy analysis
пулсова гел-електрофореза
Restriction Fragment Length
Polymorphism
ревматоиден артрит
радиоимунологично изследване
revolutions per minute
гени, кодиращи сфингомиелиназа C
single-strand conformation analysis
тумор-некротизиращ фактор алфа
Toll-like receptor
тиоредоксин

многофакторен статистически анализ
рестрикционен анализ по дължина на
полиморфни фрагменти

оборота в минута
едноверижен структурен анализ
Toll – подобeн рецептор
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Лептоспирозата е сред най-широко разпространените зооантропонози в света.
Характеризира се с висока заболяемост и значителна смъртност в световен мащаб.
Заболяването засяга различни рискови групи. Въпреки, че това е животозастрашаваща
инфекция поради развитието на белодробен кръвоизлив и остра бъбречна недостатъчност,
много често тя се пренебрегва и остава недобре диагностицирана.
Проучвания през последните години сочат, че в световен мащаб ежегодно се
регистрират 1,03 милиона случая заболели от лептоспироза и 58 900 смъртни случаи, като те
са съсредоточени главно в регионите на Южна и Югоизточна Азия, Океания, Карибите,
Андите, Централна и Тропическа Латинска Америка и Източна Африка.
Напоследък, лептоспирозата се очертава като заплаха за здравето на хората и в нови
региони, дължаща се на глобализацията, промените в климата и зачестилите международни
пътувания. Бедствията и екстремните водни спортове са главните причини за възникване на
епидемии. Появата на лептоспироза в Тайланд (Wuthiekanun et al., 2007) и Шри Ланка
(Agampodi et al., 2009), подчертава потенциала на болестта да се разпространява бързо и да
предизвиква необяснимо голям брой огнища. Освен това разширяването на градските гета в
Европа създадава условия за разпространение на плъховете, резервоари на инфекцията (Ko et
al., 1999; Reis et al., 2008; Costa et al., 2014; Felzemburgh et al., 2014). Градски епидемии от
лептоспироза са докладвани в градовете в развиващия се свят (Ko et al., 1999; Amilasan et al.,
2012) и вероятно те ще се увеличават, ако населението в бедните квартали наистина се удвои
до два милиарда до 2030 г. (United Nations Human Settlements Programme 2003).
Световната здравна организация (СЗО) разработва стратегии и подходи за превенция и
контрол на тази, в повечето случаи, доста подценявана инфекция. Те включват оценка на
икономическата тежест, която би оказала лептоспирозата върху животновъдството и
въздействието ѝ върху здравето на животните. Правят се инвестиции за прилагане на ваксини,
както рутинно в животновъдството, така и за домашните животни, за подобряване на
условията в екосистемите. Лептоспирозата е и социално-икономически проблем, затова
трябва да се вземат мерки и за предотвратяване на някои природни бетствия (наводнения) и
инфраструктурни недостатъци, например отворени канали в някои бедни градски квартали.
Всичко това би дало тласък в борбата срещу този подценяван здравен проблем (Costa et al.,
2015).
У нас, в миналото са съобщени доста епидемии от лептоспироза, но с радикалните
промени в животновъдството, ваксинопрофилактиката и механизацията на оризищното
производство, заболяемостта от лептоспироза е снижена. Въпреки това, след наводнения и
замърсяване на някои водоизточници, биха могли да зачестят регистрираните случаи, да се
засили интензивността на епизоотичния процес и да възникнат нови нозогеографски ареали.
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Ето защо е необходимо проучване върху общата заболяемост и смъртност в България за един
по-дълъг период от време и проследяване на епидемиологичните връзки между начина на
заразяване и източниците на инфекцията. Ако бъде проучена етиолотичната структура на
лептоспирозите в нашата страна и динамиката в появата на основните циркулиращи
серогрупи лептоспири в отделните области, би могло да се направи заключение за
потенциалните възможности за възникване на нови огнища на лептоспироза.
Лептоспирозата при хората не е честа инфекция в страните с умeрен климат, където
попада и България, и поради това често е трудна за разпознаване и лечение. Лабораторната
диагностика на заболяването се нуждае от бързи и точни методи, позволяващи детекция и
диференциране на серовара директно в клинични проби и то взети още в първите дни на
инфекцията. Ефективността на методите за ликвидиране носителството на лептоспирите при
животните все още е незадоволителна. Освен това няма ваксини за защита срещу повечето
серовари патогенни лептоспири (Wasiński, 2011). Едно проучване, относно носителството на
патогенни лептоспири в основните резервоари (плъхове и мишки), би допринесло за побързото ликвидиране на причинителите още в естествените им огнища. Подборът на по-бързи
и лесно изпълними техники за детекция на лептоспирите в клинични материали би
допринесъл за своевременното поставяне на диагнозата и адекватното лечение, особено в
случаите с неясно фебрилно състояние. За в бъдеще обществено-здравният надзор върху
инфекциите с лептоспири трябва да бъде насочен не само към рисковите професионалните
групи, но също така и към населението като цяло.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛ на настоящия дисертационен труд е да се проучи разпространението на
лептоспирозите при хората в България за периода 1997-2014 г., да се обобщят някои
епидемиологични характеристики, да се проследи промяната на етиологичната структура на
тази инфекция и да се въведат нови техники за по-бързата и точна диагностика.
За постигане на тази цел си поставихме следните ЗАДАЧИ:
1. Да се обобщят и анализират епидемиологичните данни за лептоспирозите при
хората в България за периода 1997-2014 г. и да се установят рисковите фактори на
заразяване.
2. Да се проследи разпределението на случаите по области в България и да се
установят ендемичните региони на инфекцията.
3. Да се анализира клиничния спектър на заболяването и да се класифицират
основните клинични синдроми.
4. Да се анализират серологичните данни от микроаглутинационния тест (МАТ) и да
се проследят измененията в етиологичната структура на лептоспирозите.
5. Да се въведат нови методи в серологичната диагностика на инфекцията и да се
сравнят получените резултати със „златния стандарт”

– микроскопския

аглутинационен тест.
6. Да се въведат генетични техники за доказване на лептоспирите в клинични
материали и в резервоарите на инфекцията.
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
3.1. МАТЕРИАЛИ

3.1.1. Клинични материали
3.1.1.1. Подбор на пациенти
За периода 1997-2014 г. бяха събрани общо 2393 проби (серуми) от пациенти,
суспектни за лептопироза, като бяха изследвани чрез референтния метод за диагностика на
лептоспирозите – микроскопския аглутинационен тест (МАТ).
3.1.1.2. Вземане, съхранение и транспортиране на клиничните
материали за изследване
3.1.1.2.1.

Проби, взети от пациенти, супектни за
лептоспироза

 За изследване с полимеразноверижна реакция (PCR)
Двойка проби целоклетъчна кръв бяха взета от 19 пациенти, с клинични данни за
лептоспироза (в първите 7 дни на заболяването и съответно - на 14-я ден).
 За серологично изследване
 Двойка серумни проби от 287 пациенти бяха тествани с МАТ. При
интерпретация на резултатите се търсеше четирикратно нарастване на титъра
на антителата.
 С ЕLISA метод бяха тествани 69 серумни проби, събрани за периода 2005-2009
г. за наличие на ИгМ антитела. Първоначално тези проби бяха изследвани чрез
МАТ.
 С имунохроматографски метод бяха изследвани 99 серумни проби, събрани за
периода 2010-2012 г, предварително тествани чрез МАТ (табл. 1).
 За проучване на кръстосаната реактивност на имунохроматографския метод
бяха тестваните 98 серумни проби, сигурно положителни за 5 сродни
заболявания: ревматоиден артрит (RА), сифилис (L), Епщайн – Бар вирус
(EBV), множествена склероза (MS) и Лаймска борелиоза (LB) (лабораторно
потвърдени с имуноблот тест).
3.1.1.2.2.

Проби, взети от гричази

С nested PCR метод бяха изследвани също и 109 броя гризачи, като резервоари на
инфекцията. Екземплярите бяха събрани от области в Южна България за периода декември
2012 г. – декември 2014 г. Видовата принадлежност на уловените гризачи беше определена по
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определителя на Ц. Пешев (Пешев и Пешев, 2000). След дисекция на животните, беше
отделен далака и изследван за наличие на лептоспирна ДНК.
Таблица 1. Разпределение по години на изследваните серумни проби за
лептоспироза със серологични методи за периода 1997-2014 г.
метод /година

МАТ

ЕLISA

ИХМ

1997

172

1998

250

1999

282

2000

188

2001

128

2002

98

2003

76

2004

81

2005

110

26

2006

99

20

2007

88

5

2008

79

12

2009

103

6

2010

126

33

2011

98

24

2012

96

42

2013

96

2014

223

Девет от гризачите бяха новородени, останалите 100 – бяха възрастни екземпляри.
Видовото разпределение на гризачите и местностите, в които бяха уловени са отразени на
таблица 2.
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Таблица 2. Разпределение на гризачите, изследвани чрез nested PCR, по вид, пол и
местност, от която бяха събрани.
Вид на гризача

брой

пол

местност

3
1
4

женски
мъжки
женски

с. Смилян
обл. Смолян

2

мъжки

1

женски

гр. Съединение
обл. Пловдив

2
1
15 /1 новородено/
17
3

женски
мъжки
женски
мъжки
мъжки

гр. Ракитово
обл. Пазарджик

2
2
11
1
4
4
1
2 /1 новородено/
1
1

женски
мъжки
женски
мъжки
женски
мъжки
женски
мъжки
женски
мъжки

5
1
5

женски
мъжки
женски

3 /1 новородено/

мъжки

1

мъжки

1
3 /2 новородени/

мъжки
женски

Mus musculus
(5)
Mus macedonicus
(4)

1
4 /2 новородени/
1 /1 новородено/
3

женски
мъжки
женски
мъжки

Crocidura suaveolens

1

женски

Sorex minutus

1

женски

Micromys minutus

1

женски

Apodemus flavicollis
(53)

Microtus arvalis
(25)

Myodes glareolus
(19)

с. Могилица
обл. Смолян

гр. Батак
обл. Пазарджик
Смолянски езера
обл. Смолян
с. Дорково
обл. Пазарджик
гр. Ракитово
обл. Пазарджик
с. Дорково
обл. Пазарджик
с. Равногор
обл. Пазарджик
гр. Съединение
обл. Пловдив
гр. Батак
обл. Пазарджик
Цигов чарк обл. Пазарджик
т
Цигов чарк обл. Пазарджик
с. Вихрен
обл. Благоевград
Смолянски езера
обл. Смолян
с. Равногор
обл. Пазарджик

КЦМ –гр. Пловдив
с. Могилица
обл. Смолян
Цигов чарк
обл. Пазарджик
гр. Ракитово
обл. Пазарджик

109 /9 новородени/
Общо
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3.2. МЕТОДИ

3.2.1. Серологични реакции
3.2.1.1. Микроаглутинационен тест (МАТ)
3.2.1.2. ЕLISA метод
3.2.1.3. Латерална имунодифузия (имунохроматографски метод)
(ИХМ)

пол./+
/

Фигура 1. Снимка на положителен резултат при пациент с лептоспироза, получен след
прилагане на латерална имунодифузия.

3.2.2. Генетични реакции
3.2.2.1. Полимеразноверижна реакция (PCR)
3.2.2.1.1.

Изследване на проби от пациенти

За детекция на лептоспирна ДНК бе приложен nested PCR метод, основаващ се на
амплификацията на rrs гените (16S) на лептоспирите (Merien et al., 1992).


приготвяне на пробите за PCR анализ
 получаване на ДНК от лептоспирни щамове
 предварителна обработка на биологичните проби
3.2.2.1.2.

Изследване на проби от гризачи

3.2.2.1.3.

ДНК екстракция

 екстракция на лептоспирна ДНК чрез E.Z.N.A. Bacteria DNA Kit (OMEGA
bio tek, USA,Cat.№ D 3350-02)
 екстракция на лептоспирна ДНК чрезDNeasy Blood&Tissue Kit (QIAGEN
GmbH, Germany, Cat.№ D 69 506)
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3.2.2.1.4.

Определяне

на

концентрацията

и

чистотата на екстрахираната ДНК
3.2.2.1.5.

Ензимна амплификация

Използвани бяха четири олигонуклеотидни праймери (BIONEER, Корея) със следните
последователности:

Праймер

Нуклеотидна секвенция 5' към 3'

Размер на продукта
в bp

Lepto A

5'-GGCGGCGCGTCTTAAACATG-3'

Lepto B

5'-TTCCCCCCATTGAGCAAGATT-3'

Lepto C

5'-CAAGTCAAGCGGAGTAGCAA-3'

331 bp

289 bp
Lepto D

5'-CTTAACCTGCTGCCTCCCGTA-3'

3.2.2.1.6.

Анализ на амплифицираните продукти

3.2.3. Статистически методи
3.2.3.1. Многофакторен
статистически
анализ
RDA
(Redundancy analysis, Canoco for Windows 4.5) – тест
Mоnte Carlo
3.2.3.2. Регресионен анализ (параметричен aнализ по Пирсън)
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4. РEЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
4.1. Епидемиологични данни
За

периода

1997-2014

г.

в

Националната

референтна

лаборатория

по

„Кърлежово/векторно преносими инфекции, лептоспири и листерии” към НЦЗПБ бяха
регистрирани 2393 проби (серуми) от пациенти, суспектни за лептоспироза, колекционирани
от всички области на България. От тях 287 случая бяха лабораторно потвърдени чрез
референтния метод за лабораторна диагностика на лептоспирозата (микроаглутинационния
тест) – (МАТ). Общият процент на серологично положителни пациенти беше – 11,99%.
Разпределението по години на броя изследвани пациенти, серологично потвърдените случаи и
процентът серологично положителни е представено на фигура 2. Видно е, че процентът на
положителните случаи върви във възходящ тренд с пик през 2005 г. (30%), което е найвисокият процент за този период. След това се наблюдава низходяща тенденция до 2010 г.
(9,52%) и задържане на относително нисък процент за следващите 2 години. През 2013 г.
беше регистриран значително нисък процент на серологично положителни пациенти (6,25%),
този процент бе най-нисък за целия 18 годишен период. Докато през 2014 г. беше
наблюдавано покачване в процента на серопозитивните пациенти (13,45%).

4.1.1. Средна заболяемост.
Средната годишна заболяемост от лептоспироза е представена на фигура 3. За
изследвания 18 годишен период бяха наблюдавани 3 основни пика: 1999 г. (0,63), 2005 г.
(0,55) и 2014 г. (0,59). В сравнение с предходни проучвания за България когато средната
заболяемост е била 0,39/100 000 (1990-1996 г.), общата средна заболяемост за този период
беше 0,31/100 000 (Димитрова, 2009; Дойчева и кол., 2012). С подобряване на условията на
живот на хората, въвеждане на централно водоснабдяване и канализация, със засилване
контрола върху гризачите и мерките за ваксинопрофилактика на домашните животни, се
наблюдаваше тенденция на спадане на процента на регистрираните случаи на лептоспирози у
нас. Периодът след 2005 г. до 2013 г. се характеризираше с относително намаляване на
средната заболяемост и значителен спад през 2012 г. (0,1), а през 2014 г. се наблюдаваше
приблизително петкратното й нарастване (0,59).
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брой серологично положителни

процент положителни

300

35,0%

30,0%

30,0%

250

25,0%
200
20,0%
17,2%

150

22,2%
15,8%
11,7%

100

11,2%

10,2%

13,6%

15,0%
13,5%

10,7%
11,4%

9,5%

11,2%

10,4%
10,0%

7,6%
50

7,0%

6,3%

8,4%
0

5,0%

0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Фигура 2. Разпределение на серологично-положителните пациенти за лептоспироза по МАТ за периода 1997-2014 г.
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Фигура 3. Средна годишна заболяемост от лептоспироза на 100 000 души за периода 1997-2014 г.
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4.1.2. Средна смъртност и леталитет.
4.1.2.1. Средна смъртност
Средната смъртност за изследвания период беше 0,26/100 000, леко завишена, в
сравнение с предишни проучвания (Димитрова, 2009), например за периода 1990-1996 г.,
когато средната смъртност е била 0,2/100 000. Динамиката в разпределението на средната
смъртност по години е представена на фигура 4. Най-висока смъртност беше регистрирана
през 2000 г. (0,9/100 000) и 2005 г. (0,6/100 000), най ниска - през 2002 г., 2004 г., 2009 г., 2012
г., а през годините: 2008, 2011, 2014 не бяха регистрирани починали пациенти. Като причина
за смъртта е посочена болестта на Вайл с остра бъбречна недостатъчност (ОБН). Смъртността
е по-висока при мъжете, отколкото при женитe.
4.1.2.2. Леталитет
Леталитетът при лептоспирозите в България за проучвания период е представен на
фигура 5. Наблюдавани бяха 3 високи пика през 2000 г. (22,86%), през 2010 г. (27,27%) и през
2013 г. (22,22%). Отчетените високи стойности на леталитета отразяват активноста на
епизоотичния процес през тези години и може би липсата на адекватна реакция и своевременна
терапия от страна на клиницистите.
Анализирайки данните върху смъртността и леталитета през изследвания период може
да направим извода, че най-вероятната причина за смъртта при тези пациенти е развитието на
ОБН (диагностицирана болест на Вайл). По-висок процент леталитет бе доказан през 2000 г.,
2005 г. и 2013 г., когато относителният дял на серогрупа Icterohaemorrhagiae е най-висок.
Очевидно тази серогрупа е основният етиологичен причинител на заболяването през тези
години: 2000 г. - 67%, 2010 г. – 41% и 2013 г. – 50% (фиг. 19, 22).

4.1.3. Разпределение на заболелите по области в страната
Случаи на лептоспироза бяха регистрирани почти във всички области на страната. За
периода 1997-2003 г. серологично потвърдени случаи на лептоспироза бяха доказани в 20
РИОКОЗ, за периода 2004-2009 г. – в 23 от тях, а за периода 2010-2014 г. – в 17. В три области:
Кърджали, Кюстендил и Смолян не бяха регистрирани такива случаи.
Анализирайки данните за целия период на настоящото проучване установихме, че найвисок процент заболели от лептоспироза спрямо общия брой лабораторно потвърдени случаи,
бяха доказани в областите: Бургас - 47/287 -(16,38%), София област -38/287 - (13,24%), Шумен
– 29/287 – (10,11%) и Плевен – 25/287 – (8,71%). Най-ниски проценти на заболелите бяха
открити в областите: Хасково, Разград и Видин 1/287 – (0,35%) (фиг.6).
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Фигура 4. Динамика на средната смъртност от лептоспироза на 100 000 по години.
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Фигура 5. Леталитет при лептоспирозите в България (%) за периода 1997-2014 г.
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Проследявайки динамиката на заболяемост по години в ендемичните региони беше
установена следната закономерност: за област Бургас, например, най-висок брой заболели
бяха доказани през 1999 г. и 1998 г., докато през 2007 г., 2010 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.,
нямаше заболели. Причината за съобщените случаи в Бургас най-вероятно е свързана с
епидемичен взрив в Бургаските медни мини. През 80-те години в причерноморския руден пояс
функционират около 18 мини за добив на медни и медномолибдени руди - Бургаски медни
мини, Зидарово, Върли бряг, Росен и др., където най-вероятно е имало увеличен брой гризачи
(плъхове), предпоставка за епидемични вривове от лептоспироза. С постановление на
Държавен вестник брой 62 от 11.VII. 2003 г. за преструктуриране на рудодобива и закриване
поради неефективност на производствени мощности, са закрити Бургаските медни мини.
Рудник “Росен”, които отстои на 25 км югоизточно от град Бургас, е закрит през 1995 г. поради
неефективност на добива, сложни минно-геоложки и минно-технически условия. По това време
е закрит и рудник „Върли бряг”, поради влошаващото се качество на рудата и изчерпване на
запасите в дълбочина. Това са причините да се наблюдава и значителен спад в броя на
регистрираните случаи от лептоспироза след 2001 г.
За София-област най-висок брой заболели бяха доказани през 2000 г. и 2004 г., докато
през 2009 г., 2010 г., 2013 г. и 2014 г., нямаше заболели. По-високият брой заболели в Софияобласт, в сравнение със София-град, най-вероятно е свързан с по-голямия брой лица,
занимаващи се със земеделие. Софийска област е една от областите с най-голям относителен
дял на използвана земеделска площ в България, като през 2004 г., нейният дял възлиза на 4,9%
от използваните земеделски площи в страната, което и обяснява по-високият брой заболели от
лептоспироза през тази година. Установено беше, че в област Шумен, пък, най-висок процент
серологично положителни пациенти бе открит през 2005 г. и 2011 г. и през последните 2 години
също имаше заболели, макар и нисък брой. За област Плевен най-висок процент заболели бяха
доказани през 1999 г., 2005 г. и 2010 г.

4.1.4. Разпределение на заболелите по населени места в страната
Анализът на съотношението на заболелите в села и градове е представено на фигура 7.
За периода 1997-2003 г. превес имаха заболелите от градовете – 71/119 - (59,66%) и по-малко от
селата

48/119 - (40,34%), през следащия период се увеличава процентът за градовете и

намалява този за селата, съответно 64% за градовете - 64/100 и 36% за селата -36/100. Тази
тенденция се запазва и за периода 2010-2014 г., за градовете - 82,35%, а за селата -17,64%. и е
свързана с урбанизацията и отлива на “работна ръка” от селата. Докато проведени проучвания в
Хърватска, например, посочват точно обратното - по-голяма част от заболелите са
съсредоточени в селата (Cvitkovic, 2007).
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Фигура 6. Разпределение на серологично положителните за лептоспироза по области за периода 1997-2014 г.
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Фигура 7. Разпределение на заболелите от лептоспироза по села, градове и периоди.

4.1.5. Възрастово разпределение на серологично положителните пациенти за
лептоспироза.
Данните за пациентите за целия период на проучването бяха анализирани по пол и
възраст. Относителният дял на заболелите мъже и жени за периода е отразен на фигура 8. От 287
пациенти 258 бяха мъже (90 %) и 29 жени (10 %). Разпределението по пол на заболелите от
лептоспирози у нас може да бъде сравнено с подобни проучвания в Корея, Франция, Хърватия,
Тайван, Румъния, Босна и Португалия (Luca et al., 2002; Tandir et al., 2006; Vieira et al., 2006;
Cvitkovic, 2007; Abgueguen et al., 2008; Jang et al.,2011; Lin et al., 2008).
Възрастовото разпределение на пациентите за целия период на проучването, е
представено на фигура 9. Основно, бяха засегнати възрастовите групи: 50-59 г.– 65/287 (22,65%) и
40-49 г - 60/287 (20,91%), следвани от възрастова група 30-39 г. (20,56%). Анализът на данните
показва, че основната засегната възрастова група бяха мъжете в активна зряла възраст, което найвероятно е свързано с увеличаване дейностите на открито извън професионалните занимания
(занимания с водни спортове, плуване, риболов). Подобни данни могат да бъдат цитирани от
Франция, Румъния и Тайван, където основно са засегнати хората на възраст средно 45 г. (Luca et
al., 2002; Abgueguen et al., 2008; Lin et al, 2008).
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Фигура 8. Относителен дял на мъжете и жените, заболели от лептоспироза за периода
1997-2014 г.

Фигура 9. Възрастово разпределение на пациентите, положителни за
лептоспироза за периода 1997-2014 г.
4.1.6.

Сезонно разпределение на серологично положителните пациенти за лептоспироза.
Случаите на лептоспироза бяха регистрирани основно през късното лято и ранната есен

с пик през м. август и м. октомври (фиг. 10) – съответно 57/287 (19,86%) и 53/287 (18,47%) от
всички серологично доказани лептоспирози за изследвания период. Между м. май и м.
октомври бяха регистрирани 229 случая на лептоспироза, които представляваха 79,79% от
всички съобщени случаи. Най-ниска заболяемост беше наблюдавана през мм. януари, февруари
и април, а през м. март не бяха доказани случаи на лептоспироза. Тези наблюдения са в
съответствие с данните от Хърватска, Дания, Италия и Тайван (Ciceroni et al., 2000; Holk et al.,
2000; Cvitkovic, 2007; Lin et al., 2008) и предишни проучвания за България (Тасева и кол., 2007).
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Фигура 10. Сезонно разпределение на пациентите, положителни за лептоспироза за
периода 1997-2014 г. по години (А) и общо за периода (Б).
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Най-вероятното обяснение на този пик е, че през летните месеци е по-висока активността
на гризачите, налице е оптимална температура и валежи, благоприятствуващи преживяването
на лептоспирите в околната среда, както и факта, че повече хора се отдават на занимания,
свързани с развлечения, като риболов и плуване, а също така и земеделска дейност (поливане,
плевене).

3.1.1. Рискови фактори при заразяването от лептоспирози за изследвания
период.
За целия осемнадесетгодишен период разполагаме с информация за рисковите
фактори на заразяване за 188 от случаите на лептоспироза - 188/287 – 65,50%. Анализът на
епидемиологичните данни показа, че инфекцията бе придобита основно:
1) чрез занимания през свободното време, главно риболов - 80/188 (42,55%)
2) чрез занимания свързани с професията – 70/188 (37,23%)
3) чрез допълнителни фактори – 38/188 (20,21%).
Два типа на активност благоприятстваха ефективността на трансмисия на инфекцията:
отглеждане на добитък и риболов, които заемаха повече от 1/2 от всички случаи на
лептоспироза за изследвания период – 55,85% (105/188) (табл. 3).
Анализът на данните в настоящето проучване показа, че всички пациенти са се били
заразили на територията на България, с изключение на двама мъже, работещи периодично в
Сърбия и други трима, пребиваващи периодично в Гърция при крайно нехигиенични условия
с наличие на гризачи и занимаващи се със селскостопанска дейност. 54 от пациентите –
28,72% са били изложени на повече от един рисков фактор, а именно: отглеждане на животни,
наличие на гризачи в работните помещения и домове, консумиране на храна, контаминирана с
екскрети от гризачи. В домашни условия гризачите в къщите са главен рисков фактор за
заразяване с лептоспироза 68/188 (36,17%).
Източникът на инфекцията при 46 от пациентите беше директен контакт с домашни
животни (24,74%), главно свине (15,43%) и едър рогат добитък (13,30%). Броят на заразените
лица с лептоспироза при риболов възлизаше на 31,88% (59/188). Един от основните
водоизточници на инфекция бе безотточното езеро „Вая”- Бургаски регион, където общо са се
били заразили 18 пациенти (18/59) – 30,51%. В 21 от случаите (11,17 %) като рисков фактор бе
посочено къпане в различни езера и открити водоеми.
Анализът на данните показва, че за осемнадесетгодишния период на проучването беше
наблюдавана тенденция към зачестяване на лептоспирозите, свързани със занимания в
свободното време и намаляване на тези, свързани с професията. Тези данни корелират с
предишни проучвания в България (Christova еt al., 2003; Христова, 2006) и в Дания
(Fergusson,1991; Holk et al., 2000). Докато подобни проучвания, направени в Италия, показват
обратна тенденция (Ciceroni et al., 1988).
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Таблица 3. Вероятни източници на инфекция и начин на трансмисия на случаи с лептоспироза в България за периода
1997-2014 г.
Начин на трансмисия

Честота

%

Честота

%

29
68
25

15,43%
36,17%
13,30%

Контакт с:

Дейност
I. Свързана с професията
1. Отглеждане на селскостопански животни
2. Земеделска работа (напояване на ниви и бране на царевица
и фураж)
3.Съхранение на хранителни продукти (възможност за
замърсяване от гризачи)
4. Работа в кланица
5. Бране в оризище
6. Работа в мелница
7. Горски работници

Източници на инфекция

46
9

24,47%
4,79%

1. Свине
2. Плъхове
3. Едър рогат добитък

7

3,72%

4. Фураж от складове

21

11,17%

4
2
1
1

2,13%
1,06%
0,53%
0,53%

5. Течаща вода
6. Канална вода
7. Непознат източник
Общо

29
6
10
188

15,43%
3,19%
5,32%

Общо
II. Занимания извън професията
1.Къпане в езера и открити водоеми
2. Риболов
Общо
III. Допълнителни фактори
1.Контаминирана храна
2. Контаминирана вода
3. Недобра канализация и водоснабдяване
4. Ухапване от гризачи

70

Общо

38

21
59
80

11,17%
31,38%

10
15
7
6

5,32%
7,98%
2,3%
2,3%
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На фигура 11 е представена динамиката в съотношението на пациентите, разпределени по
периоди в зависимост от начина на активностите им. По-голяма част от пациентите са се
заразили с лептоспироза по време на свободните си занимания, като за периода 1997-2001 г. те
бяха 37/188 (19,68%), а за периода 2010-2014 г. – 26/188 (13,83%). Само четирима са се
заразили през свободното си време – (2,13%) за периода 2006-2009 г. Пациентите, заразили се
при професионалните си занимания бяха 21/188 –(11,18%), съответно за периодите: 2002-2005
г. и 2010-2014 г. Професионалната заетост, като фактор на заразяване, бе в най-нисък процент
за периода 1997-2001 г. (3,19%). Видно е, че през последния период на проучването,
относителният дял на заниманията, свързани със свободното време се бе увеличил около 6,5
пъти. А този на професионалната заетост се бе увеличил 1,5 пъти, в сравнение с предходния
период. Тези данни корелират с проучвания направени в Eвропа и САЩ.

Фигура 11. Динамика в разпределението на пациентите, заразени с лептоспироза, според
начина на активност по периоди

3.1.2. Социално-икономическа структура на заболелите от лептоспироза.
Социално-икономическата структура на заболелите от лептоспироза е отразенa на
фигура 12. Разполагахме с тази информация само за 81 от пациентите – 81/287 –(28,22%).
Бяха заболели основно работещите - 36/81 (44,44%): в това число работниците в складове,
кланици, пазачи, берачи на грозде, строителни работници. По-малко засегнати бяха
пенсионерите 22/81 (27,16%), занимаващи се с отглеждане на селскостопански животни.
Процентът на безработните, боледували от лептоспироза, беше 20,98%, като за периода 20102014 г., се бе увеличил 4,6 пъти, в сравнение с периода 2002-2005 г. Минимален бе процентът
на служителите в тази структура – 6,17%. Само едно дете беше заболяло, при къпане в река
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„Ботуня” – 1,23%. Относителният дял на процента на пенсионерите се бе повишил 2,1 пъти за
периода 2010-2014 г., в сравнение с предишния период.
Анализът на данните за нашата страна, показа тенденция на значително завишаване дела
на безработните и процента на пенсионерите от 8,64% за периода 2002-2005 г. на 18,5% - за
периода 2010-2014 г. Това най- вероятно се дължи на по-големия брой пенсионери, заети със
селскостопанска дейност. Все повече хора, останали без работа, започват занимания със
земеделие, създаване на частни ферми, животновъдни стопанства и това създава предпоставка
за заразяване с лептоспири. По данни на Националния статистически институт, коефициентът
на безработицата за 2013 г., 2014 г. варира между 25-50%, съответно в 77 общини и 82
общини.
В миналото (1954-1984 г.) в нашата страна са били регистрирани около 15% деца,
заразени с лептоспироза на възраст от 8 до 14 г. Това се обяснява с факта, че децата на тази
възраст лятно време са се къпали най-често в разнообразни водоизточници, които най-вероятно
са били замърсени с екскрети на гризачи и по този начин са били изложени на заразяване
(Митов и Янков, 1959). При описанието на много епидемични вривове в миналото са съобщени
случаи на заразени деца с лептоспироза на възраст 6-16 г. - от м. юли 1974 г. до август 1975 г.
общо 21 деца, отразени подробно от Манев и колектив в точка 1.22.3. “Епидемии от
лептоспирози у нас” (Манев, 1976; 1986). В последните години този процент е доста занижен, а
даже за периода 2010-2014 г. е сведен до 0%.

Фигура 12. Социално-икономическа структура на заболелите от лептоспироза за
периода 1997-2014 г.
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4.2.

Клинични данни

Анализиран беше клиничния спектър на симптомите при 169 от пациентите с
лептоспироза (58,89%), съответно за периода 1997-2001 г. – 30 пациенти (28,93%), за периода
2002-2005 г. – 45 (26,63%), за периода 2006-2009 г. – 38 (22,49%) и за периода 2010-2014 г. - 56
пациента (33,14%%). Бяха наблюдавани многобройни комбинации от симптоми. Анализът на
данните показа, че 34,32% от тези пациенти страдаха от тежка форма на заболяване (болестта
на

Вайл),

вероятно

защото

болшинството

от

доброкачествените

форми

остават

недиагностицирани.
Както и при предишни проучвания за нашата страна (Christova et al., 2003), един от найчесто съобщаваните симптоми беше температура, съобщена при 109/169 пациенти (64,50%) и
олигурия при 92 пациенти (54,44%). Миалгия беше наблюдавана при 52,66%, а иктер и артрит
съответно при 84 пациенти (49,70%) и при 70 пациенти (41,42%). Заболяването често беше
съпроводено с гадене (40,24%), главоболие – (38,46%), хепатомегалия при 61/169 (36,09%) и
коремни болки също при 48 пациенти. Общо намаляваха регистрираните оплаквания от
конюнктивит (23,07%), спленомегалия (20,12%), диария (11,83%) и обрив съответно (5,92%).
Най-рядко бяха наблюдавани менингит (3,55%), вратна ригидност (2,37%) и ендокардит и
пневмония, съответно по (0,59%) (фиг. 13).
Случаите с аниктерична форма на лептоспироза бяха регистрирани при – 84 от
пациентите (49,70%) и имаха по-благоприятно развитие (табл. 4).
При 24,85% от пациентите бе съобщен токсоинфекциозен синдром, като най-голям брой
пациенти с този синдром бе установен за периода 2010-2014 г. - 64,29% (27/42). Острата
бъбречната недостатъчност беше регистрирана при 15,38% от пациентите. Хантавирусните
инфекции трябва да се разглеждат като диференциална диагноза (Antoniadis et al., 1995).
Необходимо е да се прави паралелно изследване на пациента за хеморагична треска с бъбречен
синдром, особено ако са налице епидемиологични данни за начина на инфектиране. Съобщени
са случаи на лептоспироза, наподобяващи вирусни хеморагични трески, докладвани при
пътници, завръщащи се от Африка (Heron et al., 1997; Monsuez et al., 1997).
Пациетите с хепатитен синдром бяха в най-висок процент за периода 2006-2009 г. –
12/25 – (48%). При 14,20% от пациентите бе съобщен хепаторенален синдром, като за периода
2002-2005 г., техният брой е бил най-висок -11/24 –(45,83%). Менингеалният синдром бе
съобщен при 5,02% от пациентите, като най-висок беше броят на заболелите с тази форма на
лептоспироза за периода 2002-2005 г. -8/10 -80%. По литературни данни асептичен менингит
може да се открие в 25% от всички случаи на лептоспироза. Установено е, че лептоспирите са
значителна част от всички причинители на асептичен менингит (Levett, 2001). Само 5,92% от
случаите са протичали с гастродиспептичен синдром.
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Таблица 4. Клинични прояви, установени при 169 пациенти с лептоспироза от 287
серологично потвърдени случаи за периода 1997-2014 г.
брой заболели
Клинични синдроми
1997-

2002-

2006-

2010-

За

2001 г.

2005 г.

2009 г.

2014 г.

целия

общ %

период
1. Токсоинфекциозен

9

4

2

27

42

24,85%

8

8

4

6

26

15,38%

3. Хепатит

2

3

12

8

25

14,79%

4. Хепатореналин синдром

4

11

4

5

24

14,20%

5. Менингеален синдром

1

8

1

0

10

5,92%

6. Гастродиспептичен

4

0

0

6

10

5,92%

7. Конюнктивит

1

1

5

2

9

5,33%

8. Грипоподобна форма

4

2

1

0

7

3,68%

9. Пневмония

0

0

5

1

6

3,55%

10.Хепатоменингеален

1

2

2

0

5

2,96%

11. Хеморагичен синдром

0

4

1

0

5

2,96%

Общо

30

45

38

56

169

синдром
2.Остра бъбречна
недостатъчност

синдром

синдром

При 5,33% от всички случаи бе установен конюнктивит. За нашата страна тази
клинична форма на лептоспироза е сравнително рядка. Много нисък беше процентът на
пациентите с белодробeн синдром при лептоспироза – 3,55% за целия период на проучването,
като само за периода 2006-2009 г., той беше 5/6 –(83,33%), а такива случаи не са съобщавани за
периода 1997-2005 г. Белодробният синдром е сравнително рядка проява при лептоспирозата в
нашата страна.
При диференциалната диагноза на лептоспирозата трябва да се имат предвид някои
вирусни инфекции, като грип (Alexander et al., 1963), човешкия имунодефицитен вирус (Hudson
et al., 1997) и в тропиците – денга вирусната инфекция (Rathinam et al., 1997; Sanders et al., 1999;
Levett et al., 2000).
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Фигура 13. Клиничен спектър на симптомите при пациенти с лептоспироза, заболели през периода 1997-2014 г.
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4.3.

Серологични данни – микроалутинационен тест

В това проучване бе приложен микроаглутинационния тест (МАТ) - най-надеждния
метод и златен стандарт за лабораторна диагностика на лептоспирозите. Серологично
потвърдените случаи на лептоспирози с този метод за целия период на проучването са отразени
на фигура 14.

152
160

брой заболели

140
120
100

83

80
60
40
20

27
10

5

4

4

2

0

серогрупи
Фигура 14. Разпределение на серологично потвърдените пациенти с
лептоспироза чрез МАТ по серогрупи за периода 1997-2014 г.

4.3.1. Етиологична структура на лептоспирозите
Анализът на серологичните данни за целия период на проучването показа, че
сероварите, които причиняват лептоспирози, принадлежат към 8 серогрупи. При 81,88% от
случаите бяха доказани две водещи серогрупи - Icterohaemorrhagiae 152/287 (52,96%) и Pomona
83/287 (28,92%) (фиг. 14). В България за периода 1986-1989 г. беше регистрирано високо
превалиране на серогрупа Pomona. В сравнение с предишни проучвания за нашата страна
(Christova et al., 2003) беше наблюдавано значително намаляване на инфекциите, причинени от
серогрупа Pomona- от 40,7% за периода 1989-2001 г. и спадане до 28,92% за проучвания
период. В края на 1990 г., тази серогрупа загубва водещата си роля в етиологията на
лептоспирозата при хората в България. Най-вероятно това се дължи на ветеринарните мерки за
контрол.

За периода 1989-2001 г. бе наблюдавана значителна промяна в етиологичната
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структура на лептоспирозата (Christova et al., 2003), като водеща роля заема серогрупа
Icterohaemorrhagiae. Нейният относителен дял в етиологията на лептоспирозите нараства с
около 6% (от 46,8% при предходни изследвания като достига до 52,96% за проучвания период).
Серогрупа Sejroe (серовар hardjo) беше доказана при 27 пациента - (9,41%), а серогрупа
Australis (серовар bratislava) – при 10 от тях – (3,48%). Относителният дял на останалите
серогрупи беше доста по-нисък, съответно за серогрупа Tarassovi (серовар mitis ) – 5/287 –
(1,74%), за серогрупите: Аutumnalis – (серовар bulgarica) и Вataviae – (серовар bataviae) по
1,39%. Най-нисък процент беше доказан при пациентите, заразени със серогрупа Canicola
(серовар сanicola) – (0,70%) (фиг.14).

4.3.2. Процентно съотношение на серогрупите по години. Динамика в
изменението на относителния им дял през проучвания период.
На фигура 15 е представен относителния дял на пациентите, диагностицирани с
лептоспироза по серогрупи лептоспири за периода 1997-2001 г. Най-висок бе относителният
дял на тези със серогрупа Icterohaemorrhagiae за този период, като най-голям бе процентът им
през 1997 г.– 77%. Тези със серогрупа Рomona бяха на второ място по честота, като техният
относителен дял бе най-висок през 1999 г. - 45%. Единични случай бяха докладвани за
инфектиране със серогрупа Australis (серавар bratislava) – 1999 г. - 6%. Само при 5% от
пациентите бяха доказани антитела срещу серогрупа Аutumnalis – (серовар bulgarica щам
Nikolaevo) и то само за 1998 г.
Относителният дял на пациентите, диагностицирани с лептоспироза по серогрупи
лептоспири за следващия период от проучването 2002-2005 г. е представен на фигура 16. И за
този период най-висок бе относителният дял на болните, инфектирани със серогрупа
Icterohaemorrhagiae, като процентът им варира от 55% до 34%. На второ място по честота
отново бяха тези, инфектирани със серогрупа Рomona, като техният относителен дял бе найвисок през 2002 г. и постепенно намалява до 28% през 2004 г. И с този плавен спад, тази
серогрупа отстъпва място на останалите серогрупи. Най-пъстра е палитрата от серогрупи през
2003 г., когато за първи път се появява серогрупа Canicola (серовар сanicola) – 8% и съответно
Australis (серавар bratislava) -8%. Серогрупа Sejroe (серовар hardjo) също за първи път участва
в етиологичната структура на лептоспирозите - 17% за 2002 г. и се нарежда на трето място. Но
през 2004 г. относителният дял на пациентите, заразили се с тази серогрупа значително
намалява - до 6%. След период от 6 години през 2005 г. отново се регистрират случаи на
лептоспирози с наличие на антитела срещу серогрупа Аutumnalis – (серовар bulgarica) – 6%.
Единствено през 2004 г. са доказани случаи с наличие на антитела срещу серогрупа Вataviae –
(серовар bataviae) – 17%.
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Водещата роля на серогрупа Icterohaemorrhagiae в етиологичната структура на
лептоспирозите при хората се запазва и през периода 2006-2009 г., като относителният дял на
пациентите, диагностицирани с тази серогрупа, намалява от 80% през 2007 г. до 37% през 2009
г. Тази група отстъпва място на серогрупа Sejroe (серовар hardjo), като относителния дял на
тези болни нараства от 6% и достига до 18% през 2009 г. Серогрупа Рomona отново бе на второ
място по честота, като през 2008 г. не бяха доказани случаи с наличие на антитела към тази
серогрупа. За този период през 2009 г. (фиг. 17), бе регистрирана най-пъстра палитра в
етиологичната структура на лептоспирозите, където се доказват единични случай на болни,
диагностицирани със серогрупа Сanicola -9%.
На фигура 18 е представен относителния дял на диагностицираните пациенти по
серогрупи лептоспири за следващия период от проучването 2010-2014 г. Отново бе установено,
че

водеща

роля

в

етиологичната

структура

на

лептоспирозите

има

серогрупа

Icterohaemorrhagiae (25/68) –36,76%, за първите четири години, а само за 2014 година тя
отстъпваше място на серогрупа Sejroe серовар hardjo (36%). Тази серогрупа заемаше второ
място през този период (17/68) – 25%, следвана от серогрупа Рomona – (15/68) – 22,06%.
Нямаше доказани пациенти с наличие на антитела към серогрупа Pomona през 2010 г. През
2014 г. беше наблюдавано голямо разнообразие от серогрупи. Значителен дял в етиологичната
структура заемаха пацинтите, диагностицирани със серогрупа Tarassovi -16%, серогрупа
Аutumnalis – (серовар bulgarica) и серогрупа Australis (серавар bratislava) бяха доказани само в
3% от пациентите. За първи път за целия период на проучването се доказаха случаи с наличие
на антитела срещу серогрупа Tarassovi (щам Mitis). Най-беден бе спектърът в структурата на
лептоспирозите през 2013 г., когато случаите на лептоспироза бяха много малко, общо 6 за
годината и бяха доказани само случаи с наличие на антитела срещу серогрупите: Pomona и
Icterohaemorrhagiae, съответно по 50%.
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morrha
giae
67%

Фигура 15. Относителен дял на диагностицираните болни от лептоспироза по серогрупи
лептоспири за периода 1997-2001 г.
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Canico
la
8%
Austra
lis
8%

Sejroe
17%

Ictero
hae
morrha
giae
34%
Pomo
na
33%

Icterohaemorrhagiae
Pomona
Sejroe
Australis
Tarassovi
Autumnalis
Bataviae
Canicola

Bata
viae
17%
Austra
lis
5%

Pomona
28%

Ictero
haemo
rrhagiae
50%

Autumnalis
6%
Sejroe
6%
Pomona
33%

Icterohae
morrha
giae
55%

Фигура 16. Относителен дял на диагностицираните болни от лептоспироза по серогрупи
лептоспири за периода 2002-2005 г.
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Sejroe
6%

Pomona
35%

Pomona
20%

Icterohaemorrhagiae
Pomona
Sejroe
Australis
Tarassovi
Autumnalis
Bataviae
Canicola

Icterohae
morrha
giae
59%

Austra
lis
18%

Ictero
haemo
rrhagiae
80%

Sejroe
9%

Canicola
9%

Sejroe 18%

Ictero
haemo
rrha
giae
73%

Ictero
haemo
rrhagiae
37%

Pomona
36%

Фигура 17. Относителен дял на диагностицираните болни от лептоспироза по серогрупи
лептоспири за периода 2006-2009 г.
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Australis 17%
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Icterohaemorrhagiae
Pomona
Sejroe
Australis
Tarassovi
Autumnalis
Bataviae
Canicola
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10%
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56%
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16%
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Pomona
50%
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haemo
rrhagiae
50%

Austra
lis
3%

Tarasso
vi 16%

Sejroe
36%

Pomona
26%

Фигура 18. Относителен дял на диагностицираните болни от лептоспироза по серогрупи за периода
2010-2014 г.
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4.3.3. Разпределение на серогрупите лептоспири по области и изменение на
тяхната численост през отделните периоди на проучването.
Разпределението на случаите с лептоспироза в страната за периода 1997-2014 г. е
отразено на фигура 19. От картата на България е видно, че серологично потвърдени случаи на
лептоспироза бяха регистрирани в 25 РИОКОЗ от общо 28. Областите, в които не бяха
регистрирани случаи на лептоспироза са: Кърджали, Кюстендил, Смолян. С най-голям брой
заболели бяха областите: Бургас, София област, Шумен и Плевен. От 10 до 20 случаи бяха
докладвани в областите: София град (14/287), Добрич и Враца по (13/287), Варна и Търговище
по (12/287), Габрово (11/287) и Монтана (10/287). В централна южна България бяха
регистрирани сравнително по-малък брой заболели. В областите: Видин, Разград и Хасково
беше доказан само по 1 заболял.
През първите години от настоящето проучване най-голям брой серологично потвърдени
случаи бяха открити в областите: Бургас и София област. Но през следващите години (20042009 г.) в същите области броят на регистрираните случаи беше значително намален до 9-10
случая. Докато пък в областите: Добрич, Пазарджик, Търговище и Шумен беше наблюдавано
увеличаване броя на случаите.
За последния период на проучването 2010-2014 г. са доказани случаи на лептоспироза в
по-малко области – 17, докато за предходния период 2004-2009 г. случаите с лептоспироза бяха
регистрирани в 23 области на страната. .
Разпределението на серогрупите по региони в България за целия период на проучването
е

представено

на

Icterohaemorrhagiae

фигура
и

Pomona,

20.
в

Най-широко
почти

всички

разпространени
области

на

бяха

серогрупите:

страната.

Серогрупа

Icterohaemorrhagiae не беше доказана в областите: Благоевград, Видин, Пловдив, Разград и
Хасково. Ендемични региони за тази серогрупа бяха областите: Бургас – 34 случая- 34/152(22,37%), София област – 30/152 –(19,74%), Плевен -13/152 – (8,55%), Добрич -12 заболели и
София град- 11 случая. Серогрупа Pomona не беше доказана само в област Сливен. Най-голям
брой серологично положителни случаи за тази серогрупа бяха открити в областите: Шумен –
12/83 –(14,46%), Бургас – 10/83 –(12,05%), Плевен и Търговище- по 9 случая –(10,84%). Порядко разпространена бе серогрупа Sejroe- в 13 области. Случаите с наличие на антитела срещу
тази серогрупа бяха единични, като в областите: Шумен и Габрово бяха по 4 – 4/27. Екзотични
бяха случаите с наличие на антитела срущу серогрупа Tarassovi (серовар tarassovi) –в 4
области: Габрово, Ловеч, Стара Загора и Шумен. За целия период на проучването бяха
доказани само 4 случая с наличие на антитела срещу серогрупа

Аutumnalis

–

(серовар

bulgarica) в областите: Ямбол – 2 случая, Варна и Враца по 1 случай. Единични случаи с
наличие на антитела срещу серогрупа Bataviae бяха регистрирани в областите: Благоевград,
Пловдив и София област.
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Фигура 19. Разпределение на общия брой заболели от лептоспироза по области за целия период на проучването.
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Фигура 20. Разпределение на серогрупите лептоспири по области за целия период но проучването.
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4.3.4. Разпределение на серогрупите лептоспири в ендемичните области на
България за целия период на проучването.
 Ендемична област Бургас
Област Бургас се оформя като ендемична още през 1997-1999 г. Беше наблюдавано
съчетание на серогрупите: Icterohaemorrhagiae, Pomona, Sejroe и Australis (серавар bratislava).
Регистрирани бяха най-голям брой заболели с наличие на антитела срещу серогрупа
Icterohaemorrhagiae, като тяхната численост постепенно намалява до 2 за периода 2010-2014 г.
Същата закономерност беше наблюдавана и при серогрупа Pomona, като за периода 2010-2014
г. не бяха регистрирани такива случаи. Големият брой заболели от лептоспироза с наличие на
антитела срещу серогрупа Icterohaemorrhagiae през първите години от проучването, найвероятно е свързан със съществуването и функционирането на Бургаските медни мини. В
мините е имало благоприятни условия са увеличаване популацията на плъхове, като основен
резервоар на тази серогрупа лептоспири, за което споменахме и по-горе (т. 4.1.3).

 Ендемична област София област

В

София

област

беше

наблюдавано

по-голямо

разнообразие

от

серогрупи:

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Sejroe, Bataviae и Australis (серавар bratislava). Превес имаше
серогрупа Icterohaemorrhagiae, като отново беше наблюдавана тенденция на намаляване броя
на заболелите и през последните години те бяха 4. Съобщени бяха 2 случая с наличие на
антитела срещу серогрупа Bataviae през 2003 г. Серогрупа Sejroe беше наблюдавана само през
периода 1997-2009 г.
 Ендемична област Шумен
В тази област броя на доказаните серогрупи беше 5: Icterohaemorrhagiae, Pomona,
Sejroe, Australis (серавар bratislava) и Tarassovi (серовар tarassovi). Тук превес имаше серогрупа
Pomona - общо 12 заболели, следвана от серогрупа Icterohaemorrhagiae- общо 10 заболели.
Най-голямо разнообразие от серогрупи беше наблюдавано за периода 2010-2014 г., когато бяха
регистрирани и петте серогрупи. Появата на серогрупите Sejroe и Tarassovi (серовар tarassovi)
се свързват със зачестилите наводнения през последните години в тази област.
 Ендемична област Плевен
В тази област разнообразието от серогрупи бе много малко, бяха регистрирани само 3
серогрупи: Icterohaemorrhagiae, Pomona, Sejroe. Най-голям брой заболели бяха с наличие на
антитела срещу серогрупа Icterohaemorrhagiae – общо 13 заболели, следвана от серогрупа
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Pomona. През периода 2010-2014 г. бяха доказани случаи с наличие и на трите серогрупи
лептоспири.

4.3.5. Корелация между серогрупите лептоспири и професионалната активност
на пациентите.
Познаването на инфектиращата серогрупа при заразяване с лептоспири е важно от
епидемиологична гледна точка за да се прецени кои рискови групи професии с коя серогрупа
лептоспири биха могли да се инфектират. Непълни бяха данните за корелацията между
инфектиращата серогрупа и професионалната активност на пациентите (163 случая) (табл. 5).
От тях серогрупа Icterohaemorragiae беше причина за инфекцията при пациенти, ангажирани в
отглеждането на селскостопански животни (n=22), занимаващи се с риболов (n=18),
консумирали контаминирана храна (n=8), в асоциация с гризачи (n=13), работа на полето (n=6),
консумирали контаминирана вода (n=3), работа в гората (n=3), пазач в рибарник (n=2), къпане
във водоем (n=8) и наличие на недобра канализация (n=4).
Инфекциите, причинени от серогрупа Pomona бяха наблюдавани при пациенти,
отглеждащи селскостопански животни (n=20), занимаващи се с риболов (n=12), консумирали
контаминирана храна (n=2), в асоциация с гризачи (n=4), недобра канализация (n=2),
извършващи полска работа (n=4), работещи в кланица (n=2) и работещи в мелница (n=2) и
работещи в оризища (n=2) .
Серогрупа Sejroe беше основен етиологичен агент при един пациент, отглеждащ
животни, при двама – занимаващи се с риболов, при други 3 в асоциация с гризачи, при 4,
извършващи полска работа и при 7- при къпане във водоем.
При трима от пациентите, работещи в оризища беше доказана серогрупа Australis.
Серогрупа Autumnalis беше свързана с четирима пациенти, живеещи при крайно нехигиенични
условия и в контакт с гризачи. Серогрупа Bataviae беше доказана при един пациент, отглеждащ
селскостопански животни и при двама – занимаващи се с риболов.

4.3.6. Корелация между разпространението на серогрупите лептоспири по
области в страната и количеството на валежите в тези области по месеци
(статистически анализи).
 многофакторен статистически анализ
За последните 5 години повечето случаи на лептоспироза в България бяха настъпили в
края на лятото и началото на есента, което се съобщава и при подобни проучвания в Европа,
Япония и Корея (Ciceroni et al., 1988; Van Alphen et al., 2015; Lee et al., 2016). Очевидно е, че
подходящата комбинация от оптимална температура и валежи по това време, поддържа
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ефективно оцеляването на лептоспирите в околната среда. Въпреки това, случаи на
лептоспироза се появят през цялата година. 2014 г. беше година с тежки наводнения в
България, главно в централните райони на страната (Габрово и Плевен). Обилните валежи и
последващите наводнения бяха основния рисков фактор за установените 8 случая в тези
области през този период. За сравнение през предишните 4 години в тези райони бяха доказани
само 2 случая (2012 г.).
За да се установи има ли закономерност между разпространението на серогрупите
лептоспири по области в страната и количеството на валежите на 1 кв. мм площ в тези области
по месеци, е приложен многофакторен статистически анализ RDA (Redundancy analysis) (Ter
Braak and Smilauer, 2002). Статистическите резултати са : AIIEV= 1.000, CanEV = 0.882, P-value
= 0.020. Доказа се, че при 7 от проучваните области, а именно: Бургас, Габрово, Добрич,
Плевен, София- град и област, Шумен и Ямбол, валежите през месеците юли, август, септември
и октомври обясняват 88,2% от вариабилността на заболелите от лептоспироза за изследвания
период. Беше установена положителна корелация. Този анализ потвърди, че серогрупа
Icterohaemorrhagiae е при повече заболели през август, но причинява инфекции през цялата
година, което показва, че най-вероятно те не са свързани само с валежите. Но обратното,
серогрупите Sejroe и Tarassovi са силно зависими от количеството валежи и бяха открити найвече в областите Габрово и Плевен. В допълнение, положителна корелация беше наблюдавана
между количеството на валежите през октомври и инфекциите, причинени от серогрупите:
Bataviae и Autumnalis.
За серогрупа Рomona беше установена положителна корелация между броя заболели в
област София и количеството на валежите за мм. юли, септември и октомври. При серогрупа
Аustralis също беше наблюдавана добра корелация между тези променливи величини през мм.
януари, май, юни и ноември в област Шумен.
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Таблица 5. Серогрупи лептоспири, доказани при пациенти с различни професионални занимания.
серогрупа
проф.
занимание

Icterohaemorrhagiae

Pomona

Sejroe

Australis

Autumnalis

Bataviae

(брой пациенти)
1.отглеждане на
ссеселскостопански животни

22

20

1

1

2. риболов

18

12

2

2

3. контаминирана храна

8

2

4. асоциация с гризачи

13

4

3

5. работа на полето

6

4

4

6. недобра канализация

4

2

7.контаминирана вода

3

8. работа в гората

3

9. пазач в рибарник

2

10. къпане във водоем

8

7

11. работа в кланица

2

12. работа в мелница

2

13. работа в оризища

2

общо

87

4

49

3
17

3

4

3
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Таблица 6. Разпределение на количеството на валежите (л/мм2) и случаите на
лептоспири (брой) в четири наводнени области в страната през 2014 г.

Месеци
Области

август

септември

октомври

24

16

62

О
б
щ
о
239

Количество на валежите
юни

случай на лептоспироза
Средно количество на

76

юли

61

валежите 2010-2013 г.
Враца

Валежи 2014 г.

74

114

99

189

53

529

Брой случаи 2010-2013 г.

0

0

1

0

0

1

Брой случаи 2014 г.

1

0

0

1

1

3

100

74

46

22

85

327

119

123

47

191

148

628

Брой случаи 2010-2013 г.

0

0

0

0

0

0

Брой случаи 2014 г.

1

2

1

1

1

6

112

87

42

24

79

344

Валежи 2014 г.

79

151

59

215

94

598

Брой случаи 2010-2013 г.

0

0

1

0

0

1

Брой случаи 2014 г.

0

0

1

2

1

4

40

74

18

24

85

241

213

57

35

57

88

450

Брой случаи 2010-2013 г.

0

0

0

0

0

0

Брой случаи 2014 г.

0

2

0

0

0

2

Средно

количество

на

валежите 2010-2013 г.
Габрово

Валежи 2014 г.

Средно

количество

на

валежите 2010-2013 г.
Ловеч

Средно

количество

на

валежите 2010-2013 г.
Добрич

Валежи 2014 г.

Анализът на валежите и броя на случаите на лептоспироза показва корелация в 4
наводнени области на страната (таблица 6). В област Враца беше регистриран само един
случай на лептоспироза за периода 2011-2013 г. Но след прекомерни валежи през септември
2014 г. се появиха два нови случая през 2014 г. (септември и октомври). В област Габрово
нямаше случаи на лептоспироза през 2010-2013 г., но през 2014 г. за първи път в тази област
бяха регистрирани шест случая. В област Ловеч прекомерните валежи през юли и септември
2014 г. наводниха големи площи и доведоха до проява от четири случая на лептоспироза
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през август-октомври. Освен това, по-високото количество валежи през юни 2014 г. в област
Добрич доведе до клинична проява на лептоспироза при двама пациенти, докато през
предходните години не бяха регистрирани никакви случаи. Установихме, че инфекциите са в
пика или непосредствено след пика на валежите, което се доказва и от други автори (Brown
and Murray, 2013; Diaz, 2015).
 регресионен анализ
На фигура 21 е представено относителното разпределение на серогрупите
лептоспири по месеци за периода 2010-2014 г. Повечето от случаите се появяват през лятото
и есента с пик на заболеваемост през мм септември-октомври. Относителният дял на
серогрупа Icterohaemorrhagiae e най-висок през мм август, септември и октомври. Серогрупа
Pomona е доказана в най-голяма численост през месеците септември и октомври. Докато
серогрупа Sejroe се среща почти през всички месеци на годината без месеците: март, април,
май и ноември.

Australis
Bataviae
Autumnalis
Tarassovi
Pomona
Icterohaemorrhagiae
Sejroe
1

1
1

1
1
1
4
3

1

1
2

1
2
2

3
4

6
5

1
4
5
2

4

4
3

1
1

1
1
1

Фигура 21. Относително разпределение на серогрупите лептоспири по месеци за
периода 2010-2014 г.
Приложен бе статистическият анализ по Pearson (Statistica 7.0), показващ
значителна корелация между количеството на валежите и честотата на разпределението на
серогрупите лептоспири: Sejroe (р = 0.0027) и Tarassovi и Autumnalis (р = 0.0474) (фиг. 22).
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Sejroe = -12,6438+0,0014*x

r =0,9828; p = 0,0027

Tarassovi = -6,1528+0,0006*x

r = 0,8827; p = 0, 0474

Autumnalis= -1,2306+0,0001*x

r = 0,8827; p = 0, 0474

Фигура 22. Параметрична корелация на Пирсън, показваща връзката между
годишните промени в количеството на валежите за периода 2010-2014 г. и броя
инфекции, причинени от всяка серогрупа.

4.4.

Серологични данни – ELISA метод

При пациенти, суспектни за лептоспироза, диагнозата се поставя въз основа на на
клиничното подозрение и се потвърждава от лабораторни тестове - обикновено чрез
откриване на специфични антитела. Понастоящем се използват доста чувствителни
методи за диагностика на лептоспирозите и ИгМ антителата срещу L. interrogans се
откриват на петия ден от началото на на заболяването (Winslow еt al., 1997).
В настоящото проучване бяха сравнени двата метода - МАТ и ELISA за откриване
на антилептоспирни ИгМ антитела при пациенти суспектни за лептоспироза. За целта бяха
тествани общо 69 серума с ELISA метод. Серумите бяха събрани за периода 2005-2009 г.,
те вече бяха дали позитивен резултат по МАТ в рутинната лабораторна диагностика. От
тях 52 бяха изследвани с МАТ, спазвайки протоколите (Faine, 1982), като 39 бяха
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позитивни, а останалите 13 серума показаха отрицателен резултат. В допълнение 13-те
серуми с негативен резултат по МАТ за лептоспироза бяха тествани чрез ELISA като
контрола. Това даде възможност да се отхвърли вероятността за кръстосана реактивност.
Обратно други 17 серума с положителен резултат, доказан чрез ЕLISA, бяха тествани по
МАТ, за да се провери специфичността на ЕLISA метода.
Анализът на данните от изследваните серуми на пациентите чрез МАТ и ELISA е
представен на таблица 7. От 39 серума с положителен резултат от МАТ при 29 беше
потвърдено наличието на ИгМ антилептоспирни антитела (74,36%) чрез ELISA. При други
два 2/39 (5,13%) бяха открити ИгМ антитела в гранични стойности чрез ELISA, а при
останалите 8 (20,51%) не бяха открити антитела срещу Leptospira interrogans. Методът
ELISA показа чувствителност около 75% към всички серогрупи.

Таблица 7. Резултати от изследването на 39 серумa по двата метода – МАТ и ELISA.
брой
изследвани
серуми/
серогрупа

резултат
от МАТ
пол. (+)

резултат от ELISA
пол.
(+)

17

17

13

13

13

11

7

7

3

1

1

1

1
Общо 39

1
39

1
29

гран.
(+/–)

отр.(–)

специфичност
на ELISA

Icterohaemorrhagiae
1
3
Pomona
2
Sejroe
1
3
Autumnalis
Canicola
2

8

чувствителност
на ELISA

100%

76,47%

100%

84,62%

100%

42,86%

100%

100%

100%
100%

100%
74,36%

Серумите, тествани чрез МАТ с наличие на антитела срещу серогрупа
Icterohaemorrhagiae бяха 17. От тях 13 бяха позитивни чрез ELISA 13/17 (76,47%), един
резултат в гранични стойности (5,88%), а три проби бяха с отрицателен резултат 3/17
(17,65%). Беше наблюдавана известна корелация между титъра на антителата, получен от
МАТ и резултата на пробата чрез ELISA (фиг. 23). Наблюдавана беше една закономерност:
при по-висок титър на антителата по МАТ чувствителността на ELISA метода пада
логаритмично. Подобна закономерност е била отчетена и при аналогични изследвания
направени в Англия, където чувствителността на ELISA пада от 96% на 88% (Zochowski et
al., 2001).
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Фигура 23. Сравняване на резултатите от ELISA и МАТ на изследваните серуми на
пациентите с наличие на ИгМ антитела срещу серогрупа Icterohaemorrhagiae.
Сравняването на резултатите от изследването на серумите за детекция на антитела срещу
серогрупа Pomona чрез двата метода е представено на фигура 24. Чувствителността на метода
ELISA при детекцията на антитела срещу серогрупа Рomona беше по-висока. От изследваните 13
проби серопозитивни от МАТ, 11 бяха с положителен резултат от ELISA 11/13 (84,62%), а два с
негативен (15,38%).
По-ниска специфичност и чувствителност на ELISA метода беше установена при пробите с
наличие на антитела срещу серогрупа Sejroe. От 7 изследвани серума, потвърдени чрез МАТ, три
бяха с положителен резултат от ELISA (42,86%), който варираше средно около 2,12 u/ml, а един
беше с гранични стойности на антителата (0,98 u/ml) (фиг. 25).
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Фигура 24. Сравняване на резултатите от ELISA и МАТ на изследваните серуми на
пациентите с наличие на ИгМ антитела срещу серогрупа Pomona.

Фигура 25. Сравняване на резултатите от ELISA и МАТ на изследваните серуми на
пациентите с наличие на ИгМ антитела срещу серогрупа Sejroe.
В настоящото проучване бяха тествани допълнително 13 серума от пациенти, с
клинични симптоми, наподобяващи на лептоспироза. Всички те бяха с отрицателен резултат
по МАТ и дадоха отрицателен и по ELISA. Това доказа, че този кит работи добре и показва
висока специфичност. Макар, че трябва да се има предвид при поставянето на точна диагноза,
пациентите суспектни за лептоспироза е задължително да се изследват и за хантавируси.
Диференциалната диагноза се налага при леките и умерено тежките форми на заболяването.
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При лептоспирозите началният токсоинфекциозен синдром е по-силно изразен, наблюдават се
и менингеални прояви.
Получените резултати показват, че ЕLISA тестът е добре приложим за изследване на
проби, взети в началото на заболяването. Най-вероятно при серуми, взети през
рековалесцентния период чувствителността на теста би се понижила.

4.5. Серологични данни- латерална имунодифузия (ЛИД)
Често пъти в лекарската практика бързата и точна диагноза е от решаващо значение. В
търсенето на подходящи методи за по-бърза диагностика и скъсяване на времето за
прилагането им, ние апробирахме нова методика: латерална имунодифузия. Методът се
основава на визуално отчитане на евентуално получения комплекс- антиген-антитялоконюгат, като процедурата отнема 5-10 минути. В настоящото проучване, тествахме 99
серума, събрани в НРЛ "Кърлежово/векторно преносими инфекции, лептоспири и листерии"
за периода 2010-2012 г. от пациенти с клинична диагноза лептоспироза. Серумите бяха
тествани предварително лабораторно с референтния метод за серологична диагностика микроаглутинационния тест (МАТ). От тях 40 бяха с различен диагностичен титър на
антителата, надвишаващ сигнификантния 1:400, лабораторно потвърдени. При другите 58
случая бяха установени поддиагностични титри на антителата срещу серогрупите на L.
interrogans, циркулиращи в България. Приложен беше търговски кит ImmuneMed
LEPTOSPIRA Rapid.
С цел избягване на фалшиво положителни резултати, допълнително беше пуснат
панел от 98 серума, сигурно положителни за 5 сродни заболявания: ревматоиден артрит
(RА), сифилис (L), Епщайн – Бар вирус (EBV), множествена склероза (MS) и Лаймска
борелиоза (LB) (лабораторно потвърдени с имуноблот тест). Всички проби дадоха
отрицателен резултат (фиг. 27).
Прилагането на този имунохроматографски метод (ИХМ) е подходящ за изследване
на пациенти в ранната фаза на лептоспироза, но резултатите винаги трябва да бъдат
потвърдени с МАТ. В Япония са провеждани проучвания върху специфичността и
чувствителността на ИХМ и са били доказани високи проценти 89% и 87% (Widiyanti et al.,
2013).
В настоящото изследване установихме, че с този метод бяха доказани едновременно
ИгМ и ИгГ антитела при пациентите с титър на антителата от 1:400 до 1:12 800 по МАТ
срещу серогрупите: Icterohaemorrhagiae и Pomona.
При

24/40

бяха

доказани

антилептоспирни

антитела

срещу

серогрупа

Icterohaemorrhagiae. При 8 от 40 серума бяха доказани едновременно ИгГ и ИгМ антитела, а
те са с титър 1:400 по МАТ. Докато при пациентите с висок титър на антителата по МАТ
(1:25 600), бяха открити само ИгГ антитела.
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На фигура 26 са представени резултатите от тестването на серумите за наличие на
антитела срещу серогрупите: Australis, Bataviae и Sejroe. С този метод бяха доказани
антитела от клас ИгМ срещу тези серогрупи лептоспири.

3

3
брой
пациенти
с
наличие
на
ИгМ антитела

3

2
2

1 1

1

1
Australis

0
Sejroe
Bataviae

титър на антитeлата, доказани с МАТ

Фигура 26. Сравнителна оценка на получените резултати с имунохроматографски
метод при пациенти с наличие на антитела срещу серогрупите: Australis, Sejroe,
Bataviae.
Допълнително, бяха тествани още 58 серума от пациенти с подиагностични титри на
антителата. При тези с поддиагностични титри на антителата 1:100 бяха открити само ИгМ
антитела, защото ИгМ отговорът е по-силен и може да трае няколко месеца. При 34/58
(58,62%) бяха доказани антилептоспирни антитела срещу всички серогрупи, с изключение на
серогрупа Bataviae (фиг. 28). А при тези с титър 1:200 бяха открити едновременно ИгГ и ИгМ
антитела (20/58) – с изключение на серогрупа Sejroe. Наличието на ИгГ антитела найвероятно е резултат от остатъчна инфекция, свързана с предишна експозиция на пациента с
причинителя .
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MS –
10 проби
EBV –
20 проби
L–
27 проби

RА –
18 проби

отр. /-/

LB –
23 проби

Фигура 27. Тестване на панел от 98 серума с ИХМ за кръстосана реактивност.
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Фигура 28. Тестване с имунохроматографски метод за наличие на ИгМ и ИгГ
антитела на 58 пациенти с поддиагностични титри по МАТ.
В настоящето проучване беше доказано, че ИХМ е подходящ за изследване на пациенти
в ранната фаза на лептоспирозата, но резултатите винаги трябва да бъдат потвърдени с МАТ.
Успешно може да се използва като алтернативен метод по време на лептоспиремията.
Широката кръстосана реактивност в острата фаза, следвана от относителната специфичност
на серогрупата в проби взети в рековалесцентната фаза и наличието на няколко общи
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антигени сред лептоспирите, води до откриване чрез ИХМ и на двата имуноглобулина ИгM и
ИгГ антитела (Versalovic et al., 2011). За повишаване точността в диагностиката е необходимо
комбинираното прилагането на методите за детекция на антилептоспирни антитела.

4.6. Генетични техники- полимеразно-верижна реакция (PCR).
Широкият спектър от клинични симптоми на заболяването, развитието в някои случаи
на тежка инфекция, довеждаща до летален край, изисква търсенето на нови по-надеждни
методи за лабораторна диагностика. Освен това ранното започване на адекватно и ефективно
лечение намалява риска от развитие на васкулит и белодробни кръвоизливи. Прилаганите
културелни методи за диагностика са технически трудно изпълними и изискват няколко
седмици, докато се постигне растеж (Faine et al., 1999). Разработени са няколко варианта на
полимеразна верижна реакция (PCR) за ранно откриване на лептоспири в клинични материали
(Ahmed et al., 2009; Bedir et al., 2010; Bourhy P et al., 2011,; Blanco and Romero, 2014).

4.6.1. Изследване на кръвни проби, взети от пациенти, суспектни за
лептоспироза с nested PCR.
Често пъти инфекцията не се диагностицира в началния, ранен стадий на лептоспиремия,
което би довело до сериозни последствия. Усложненията при лептоспирозите зависят от
няколко фактора: бактериалната вирулентност, инокулиращата доза и имунитета на
гостоприемника - хуморалния имунен отговор.
Ето защо, ние си поставихме за цел да апробираме нов генетичен метод nested PCR и да
направим анализ би ли могъл да се използва за ранно откриване на ДНК на Leptospira
interrogans в кръвни проби от пациенти, суспектни за лептоспироза като алтернатива на
конвенционалните методи за диагностика.
Френската изследователка F. Merien и колектив от института „Пастьор” в Париж,
провеждат изследване чрез PCR на кръвни проби, урина и цереброспинална течност, взети от
пациенти с клинична диагноза лептоспироза. Амплифициран е определен таргетен участък
(331-bр последователност) от ДНК на Leptospira interrogans серотип canicola, локализиран в
rrs гените на 16S р РНК. PCR продуктите са анализирани чрез ДНК-ДНК хибридизация, като e
използван 289-bр вътрешен фрагмент на амплифицираната ДНК. Получените специфичните
PCR продуктите са били чисти от ДНК на непатогенните Leptospira biflexa, както и от ДНК на
други спирохети, като Borrelia burgdorferi, Borrelia hermsii, Treponema denticola, Treponema
рallidum, Spirochaeta aurantia, или неродствени микроорганизми като E. coli, Staphylococcus
aureus, Mycobacterium tuberculosis и Proteus mirabilis. Методът може да открива около 10
бактерии (Merien et al., 1992).
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В настоящото проучване за амплификацията на ДНК използвахме четири праймера,
описани в глава „Материали и методи”. Олигонуклеотидите А и В съотвестват на
нуклеотиди от 38 до 57 и съответно от 348 до 368 в първичната структура на L. interrogans
rrs (16S) гените, а олигонуклеотидите C и D съотвестват на нуклеотиди от 58 до 77 и
съответно от 328 до 347.
От

18

дневни

култури

на

лептоспирни

щамове

(музейна

сбирка

в

НРЛ

„Кърлежово/векторно преносими инфекции, лептоспири и листерии”) екстрахирахме чрез
nested PCR метод ДНК от L. icterohaemorrhagiae, серовар copenhageni, L. pomona, серовар
рomona и L. сanicola. Чистите ДНК продукти бяха използвани като положителна контрола.
В настоящето проучване бяха изследвани двойка кръвни проби (в началото на
инфекцията и през рековалесцентната фаза), взети от 19 пациенти с клинична диагноза
лептоспироза. Предварително тези проби бяха тествани по МАТ, като резултатите бяха
сравнени. Допълнително бяха тествани още 18 проби, сигурно отрицателни по МАТ, като
отрицателни контроли. Сравнителните резултати, получени чрез nested PCR и МАТ са
представени на таблица 8.
При 17/19 проби, взети в острата фаза на инфекцията (89,47%) беше доказана
лептоспирна ДНК чрез nested PCR. При 16 от тези проби резултатите от МАТ бяха
отрицателни, при 2 - бяха с поддиагностични титри, а само при 1- титърът беше
сигнификантен. При 2/19 проби (10,53%), взети в рековалесцентната фаза, се получи
положителен резултат чрез PCR, останалите проби бяха негативни. Всички проби, взети
през рековалесцентната фаза, дадоха положителен резултат по МАТ с наличие на антитела в
титри вариращи от 1: 400 до 1: 6400 към 3 серогрупи: Icterohaemorrhagiae, Pomona, Sejroe.
Подборът на пациентите, изследвани с PCR беше въз основа на клиничните симптоми.
При по-голяма част от тях като водещи симптоми бяха отчетени: миалгия – при 73,68% и
температура – при 68,42%. Олигурията и анурията, както и ОБН бяха наблюдавани при
36,84%. Именно ОБН е причина за смъртта при един от пациентите (таблица 8). Само при
15,79% от тях беше регистриран обрив.
Един

от

важните

показатели

за

ранната

диагноза

на

лептоспирозите

е

тромбоцитопенията, беше установена при 31,58% от заболелите. Промените от страна на
дихателната система са по-редки, обикновено неспецифични или свързани с придружаващи
заболявания (Ганчева и Илиева, 2007). Но при един от пациентитe П.К. (таблица 8) беше
наблюдаван белодробен кръвоизлив с тежко протичане.
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Таблица 8. Резултати за 19 пациента, лабораторно тествани за лептоспироза чрез МАТ и nested PCR.
№

пациент

oстра фаза (7-10 дни)

рековалесцентна фаза (13-15 дни)

титър по МАТ /серогрупа/

nested PCR

титър по МАТ /серогрупа/

nested PCR

1.

М.Н.

отр. /-/

отр. /-/

L. icterohaemorrhagiae 1:400

отр. /-/

2.

И.Г.

отр. /-/

пол./+/

L. pomona 1:3200

пол./+/

3.

А.Г.

отр. /-/

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:1600

отр. /-/

4.

И.П.

L. icterohaemorrhagiae 1:100

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:800

отр. /-/

5.

Б.С.

L. icterohaemorrhagiae 1:100

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:800

отр./-/

6.

К.К.

отр./-/

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:1600

отр./-/

7.

Т.Р.†

L. icterohaemorrhagiae 1:800

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:800

отр. /-/

8.

Ц.Ц.

отр. /-/

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:800

отр./-/

9.

Й.С.

отр. /-/

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:1600

отр./-/

10.

М.З.

отр. /-/

пол./+/

L. pomona 1:6400

отр. /-/

11.

М.Х.

отр. /-/

пол./+/

L. рomona 1:400

отр. /-/

12.

Г.П.

отр. /-/

пол./+/

L. pomona 1:6400

отр. /-/

13.

Д.Д.

отр. /-/

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:1600

отр. /-/

14.

М.И.

отр. /-/

пол./+/

L. icterohaemorrhagiae 1:800

отр. /-/

15.

Н.Т.

oтр./-/

пол./+/

L. sejroe 1:3200

пол./+/

16.

Б.И.

oтр./-/

oтр./-/

L. рomona 1:400

oтр./-/

17.

К.С.

oтр./-/

пол. /+/

L. рomona 1:400

oтр./-/

18.

П.К.

oтр./-/

пол. /+/

L. sejroe 1:800

oтр./-/

19.

В.И.

oтр./-/

пол. /+/

L. icterohaemorrhagiae 1:400

oтр./-/
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На фигура 29 е представена снимка от гел-електрофорезата, получена от пробите на
пациентите, тествани с nested PCR.

Фигура 29. Гел-електрофореза на амплифицираните участъци от rrs гените (16S
рРНК) на патогенните Leptospira interrogans чрез nested PCR. Старт 1– пациент М.Н.
лаб.№ 18 от София, проба взета на 14 ден, отрицателна. Старт 2 – пациент И.Г. лаб № 22
от Габрово, проба взета на 9 ден, положителна. Старт М – маркер (Ready Load,
Invitrogen); Старт 3 –пациент А.Г. лаб. № 37 от Плевен, проба взета на 7 ден,
положителна; Старт 4 – пациент Т.Р. лаб. № 48 от Бургас, проба взета на 10 ден,
положителна; Старт 5 – пациент Г.И. лаб. № 81 от Габрово, проба взета 14 ден,
отрицателна; К+ и К- -контроли. На стартове 2, 3 и 4 специфичен ампликон с размер 289
bp при втори рунд.

4.6.2. Разпространение на лептоспирите сред резервоарни животни в
България. Изследване на гризачи чрез nested PCR за заразеност с ДНК на
Leptospira interrogans.
Освен плъховете, основен резервоар на лептоспирите в природата са дребните
мишевидни гризачи. Известна е връзката между определени видове гризачи със специфични
серогрупи лептоспири. В България, до 1984 г. са провеждани мащабни проучвания относно
разпространието на лептоспирите и техните резервоари. Но за последните 30 години липсват
съвременни данни за разпространението на лептоспирите и техните резервоари в нашата
страна. Ето защо си поставихме за задача да проверим заразеността на гризачи с лептоспири в
някои области на страната. За периода декември 2012 г.-декември 2014 г. бяха събрани 109
дребни бозайници от 4 области на Южна България – Смолян, Пловдив, Пазарджик и
Благоевград. Повечето от събраните гризачи бяха възрастни (100/109 или 92%).
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От изследваните 109 гризача, при 31 (28,44%) беше открито наличие на ДНК на
Leptospira interrogans с помощта на nested PCR.
На таблица 9 е показано видовото разпределение на бозайниците в четирите области,
от които са събрани.
Таблица 9. Разпределение на гризачите по вид и брой в 4 области на България.
вид

брой

(%)

Apodemus spp.

53

(48.6)

Microtus arvalis

20

(18,4)

Microtus sрp.

5

(4,6)

Myodes glareolus

19

(17,4)

Mus musculus

5

(4,6)

Crocidura suaveolens

1

(0,9)

Mus macedonicus

4

(3,7)

Sorex minutus

1

(0,9)

Micromys minutus

1

(0,9)

Общо

109

След дисекция на тези животни, отделените далаци бяха изследвани за наличие на ДНК
на Leptospira interrogans с помоща на nested PCR. Геномът на Leptospira interrogans беше
открит в 5 вида от изследваните гризачи: Apodemus spp., Myodes glareolus, Microtus arvalis,
Microtus sрp., Sorex minutus.
Те произхождаха от 3 от изследваните области, а именно – Пазарджик (Батак, Цигов
чарк, Ракитово и Дорково), Смолян (с. Смилян, с. Могилица, Смолянски езера) и Пловдив
(Съединение). Разпределението на мишевидните гризачи, с доказана ДНК на Leptospira
interrogans e представено на таблица 10.
Таблица 10. Разпределение на резервоарите-гризачи с доказана ДНК на Leptospira
interrogans по области.
област

Пазарджик
Смолян
Пловдив
Благоевград
общо

общ брой уловени
гризачи

гризачи, носители на
Leptospira spp. (%)

общ % заразени
гризачи

84
17
7
1
109

25/84 (29,8)
5/17 (29,4)
1/7 (14,3)
1/0
31/109

25/109 (22,94%)
5/109 (4,59%)
1/109 (0,04%)
0
31/109 (28,44)

Разпределението на гризачите, носители на генома на Leptospira interrogans по вид е
представено на фигура 30. Най-висок бе процентът на заразените гризачи от вида Sorex minutus
(малка кафявозъбка) и Microtus spp. за област Пловдив – 50%, следван от вида Myodes glareolus
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– общо 42,10 % (8/19) и Apodemus spp. – 33,33% (15/45) (в областите: Пазарджик и Смолян).
Заразеността на гризачите от вида Microtus arvalis възлизаше на 30% (6/20).
На фигура 31 са представени данните от гел-електрофорезата на амплифицираните
участъци от rrs гените (16S рРНК) на патогенните Leptospira interrogans чрез nested PCR.

Фигура 30. Разпределение на видовете гризачи, носители на ДНК на Leptospira interrogans
от изследваните области.
От общия брой изследвани гризачи, процентът на възрастните екземпляри, заразени с
лептоспирна ДНК, възлизаше на 30% (30/100), а този на новородените – 1/9 (11,11%). По
отношение на разпределението по пол, процентът на заразените мъжки екземпляри - 29,79%
(14/47), надвишаваше този на женските - 27,42% (17/62).
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Фигура 31. Гел-електрофореза на амплифицираните участъци от rrs гените (16S
рРНК) на патогенните Leptospira interrogans чрез nested PCR. Старт 1 - М – маркер
(Ready Load, Invitrogen); Старт 2– мишка № 719 Apodemus spp. от района на гр. Батак.
Старт 3 - проба взета от мишка № 720 Apodemus spp. от района на гр. Батак,
положителна; Старт 4 – проба взета от мишка № 721 Apodemus spp. от района на гр.
Батак. Старт 5 – проба, взета от мишка № 722 Apodemus spp. от района на град Батак.;
Старт 6 –проба, взета от мишка № 724 Microtus spp. от района на град Съединение;
Старт 7 - проба, взета от мишка № 725 Microtus spp. от района на град Съединение,
положителна; Старт 8 - проба взета от мишка № 726 Apodemus spp. от района на гр.
Батак, положителна; Старт 9 – проба, взета от мишка № 727, Apodemus spp. от района
на гр. Батак; Старт 10 проба, взета от мишка № 728, Apodemus spp. от района на гр.
Батак;; Старт 11 – проба, взета от мишка № 729, Apodemus spp. от района на гр. Батак;
положителна Старт 12- К+ контрола. На стартове 3,7,8 и 11- специфичен ампликон с
размер 289 bp при втори рунд.
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5. ОБОБЩЕНИЕ
За период от 18 години (1997-2014 г.) бяха изследвани общо 2393 серума от пациенти,
суспектни за лептоспироза. От тях 287 проби бяха лабораторно потвърдени чрез референтния
метод за лабораторна диагностика на лептоспирозата (микроаглутинационния тест) – (МАТ).
Общо 11,99% бяха серологично положителни за лептоспироза. Проследявайки динамиката в
разпределението на процентите серологично положителни случаи (фиг. 2), е видно, че то има
вълнообразен характер: В сравнение с предишни проучвания за нашата страна, средната
заболяемост се бе понижила с 0,8/100 000, като бяха наблюдавани 3 основни пика: 1999 г.
(0,63), 2005 г. (0,55) и 2014 г. (0,59) (фиг.3).
Средната смъртност от лептоспироза за изследвания период беше 0,26/100 000. Найвисока смъртност беше регистрирана през 2000 г. (0,9/100 000) и 2005 г. (0,6/100 000) (фиг.4).
В леталитета за изследвания период бяха наблюдавани също 3 пика: през 2000 г. (22,86%),
през 2010 г. (27,27%) и през 2013 г. (22,22%).
В 25 области на страната, от общо 28, бяха доказани серологично случаи на
лептоспироза. Като ендемични бяха отчетени областите: Бургас (47/287 - 16,38% относителен дял на заболелите от лептоспироза), София област (38/287 - 13,24%), Шумен
(29/287 - 10,11%) и Плевен (25/287 – 8,71%%) (фиг.19 и фиг. 6). Наблюдавана беше редукция
на заболяването в 11 области на страната през последните 5 години, в сравнение с предишния
период 2004-2009 г., когато само в 5 от тях не са били регистрирани заболелили от
лептоспироза. През 50-те години са били регистрирани доста висок брой заболели в
областите: Пловдив, Ловеч, Благоевград. В Пловдивска област в миналото (1955-1957 г.) са
съобщени много заболели сред оризищните работници (Манев, 1986). Днес в тези области
броят на заболелите е значително намален, вариращ от 3 до 6 заболели за целия период на
проучването (фиг. 19). Тези промени най-вероятно се дължат на съсредоточаване на
населението в градовете, както и на разширяване на дератизационните мероприятия

и

саниране на откритите водоеми в районите на градовете.
Проучването за целия период доказва, че главно бяха засегнати мъжете (90%), като
основната засегната възрастова група бяха тези в активна зряла възраст- 50-59 г.– 65/287
(22,65%) (фиг. 8, фиг. 9).
Установихме два основни пика в заболяемостта от лептоспирози: през м. август
(19,86%) и м. октомври (18,47%) (фиг. 10). Очевидно е, че подходяща комбинация на
оптимална температура и валежи по това време поддържат ефективно оцеляването на
лептоспирите в околната среда. Въпреки това, случаи на лептоспироза могат да се появяват
през цялата година.
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Анализирайки рисковите фактори и начина на заразяване с лептоспири, установихме,
че хората са се били заразили предимно при занимания през свободното време. Преди

1990

г., заболяването е било сравнително по-често при работници в оризищата и миньорите
(Christova et al., 2003). През следващите години, заедно с радикална промяна на
икономическия сектор в България, интересът към тези професии намалява, като днес найсилно изложени на професионален риск са животновъдите (24,47%), следвани от хората,
занимаващи се със земеделие (4,79%), от работниците в кланици (2,13%) и горските
работници (0,53%). За отбелязване е, че професионалният риск бе по-висок при свиневъдите
(15,43%), отколкото при отглеждането на говеда (13,30%) (табл.3).
За целия осемнадесетгодишен период риболовът и къпането в езерата със застояла
вода представляваха почти ½ от причините за възникване на инфекциите (42,55%) (табл.3).
Най-честият начин за предаване на инфекцията е бил чрез екскрети от гризачи в къщите
68/188 случая (36,17%) - предимно плъхове, като процентът им се е увеличил значително през
последните 5 години.
Клиничният спектър на симптомите на лептоспирозата в България е широк. Болестта
на Вайл бе доказана при 34,32% от пациентите, като през годините относителният дял на тази
форма на заболяването намалява с 10%. Най-често съобщаваните симптоми бяха температура
(64,50%), олигурия (54,44%) и миалгия (52,66%) (фиг.13). Бяха доказани 11 основни клинични
синдрома, като водещо място имат токсоинфекциозният, хепатитният и бъбречният синдром
(табл. 4).
В настоящото изследване приложихме няколко техники за диагностика, с цел
сравняване на тяхната специфичност и точност. Приложен бе най-надеждния метод в
серологичната диагностика на лептоспирозите – МАТ и скриниг методи: ЕLISA, бърз тестлатерална имунодифузия и генетични техники: nested PCR метод.
Анализирайки серологичните данни от МАТ, установихме, че сероварите, които
причиняват лептоспирози в България, принадлежат към 8 серогрупи. Две бяха водещите
серогрупи: Icterohaemorrhagiae 152/287 (52,96%) и Pomona 83/287 (28,92%) (фиг. 14). Преди
1989 г., серогрупа Pomona е била основната причина за лептоспирозите, причинявайки повече
от половината от всички случаи на лептоспироза, а серогрупа Icterohaemorrhagiae е
причинител на близо една пета от случаите (Ганчева и кол., 1990). В годините преди нашето
изследване (1989-2001 г.), серогрупа Pomona е причинявала около една пета от случаите,
докато серогрупа Icterohaemorrhagiae - повече от половината от инфекциите и е заемала
водеща роля (Christova et al., 2003). Нейният относителен дял в етиологията на
лептоспирозите нараства значително от 46,8% и достигна до 52,96% за проучвания период.
Тази тенденция продължава и през следващите години до 2013 г. През 2014 г. преобладаваща
серогрупа в етиологичната структура беше Sejroe. Пълното обяснение на тези промени е
трудно. Правдоподобно обяснение за намаляващата роля на серогрупа Pomona е ваксинацията
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на свинете и говедата и промените в отраслите на животновъдството. Въпреки това,
повишената честота на серогрупите Icterohaemorrhagiae, Sejroe и Tarassovi разкрива
неадекватните мерки за борба с гризачите. Освен това, повечето от случаите, причинени от
серогрупа Sejroe и всички инфекции, причинени от серогрупа Tarassovi се появяват през 2014
г., годината с необичайни тежки наводнения. Серогрупа Sejroe е свързана главно със
синантропните гризачи и по-специално с Mus musculus. Серовар hardjo се изолира главно от
говеда.
Интерес представлява доказването на серогрупа Tarassovi серовар tarassovi. Тази
серогрупа се открива само през 2014 г. и то при 5 пациента, което е 1,74% за целия
проучвателен период. Анализирайки данните през последните пет години (2010-2014 г.)
относителния дял на тази серогрупа е доста висок -16%, наравно със серогрупа
Icterohaemorrhagiae, нарежда се на трето място след серогрупите: Sejroe и Pomona (фиг. 18).
Анализирана

бе

конкретната

зависимост

между

инфектиращата

серогрупа

и

професионалните занимания на хората, което е от съществено значение за разкриване
епидемиологичната взаимовръзка.
За този осемнадесетгодишен период установихме, че случаи на лептоспироза са
регистрирани в 25 области на страната. Нямаше регистрирани случаи в областите: Кърджали,
Кюстендил, Смолян. Ендемични региони бяха : Бургас (47 случая), София-област - (38
случая), Шумен (29 случая) и Плевен (25 случая) (фиг. 23).Установихме, че най-широко
разпространени бяха серогрупите: Icterohaemorrhagiae и Pomona, в почти всички области на
страната. Ендемични региони за серогрупа Icterohaemorrhagiae бяха: Бургас, София област,
Плевен, Добрич и София град (фиг. 20). Серогрупа Pomona беше доказана най-много в
областите: Шумен, Бургас, Плевен и Търговище.
Интерес представлява картината на разпределение на серогрупите в София област,
Монтана и Шумен, където спектърът е най-многообразен и включва 5 вида серогрупи (фиг.
20). И в трите области се срещат серогрупите: Icterohaemorrhagiae, Pomona, Sejroe и Australis,
но петият вид е характерен само за съответната област, респективно: серогрупа Сanicola
(област Монтана), серогрупа Bataviae (област София), серогрупа Autumnalis (област Шумен).
Приложеният многофакторен статистически анализ (RDA), тест Monte Carlo, разкри
достоверна положителна корелация между количеството на валежите на 1 кв. мм площ и
разпределението на серогрупите по области през мм. юли, август, септември и октомври
(AIIEV = 1.000, CanEV = 0.882, P- value = 0.020). Анализът бе проведен въз основа на данните
само

за

последните

пет

години

(2010-2014).

Беше

установено,

че

серогрупа

Icterohaemorrhagiae причиняваше инфекции през цялата година, но най-вече през август и те
вероятно не бяха свързани само с валежите. Това се обяснява с факта, че основният ѝ
резервоар Rattus rattus не е влаголюбив. Обратно, серогрупите Sejroe и Tarassovi бяха силно
зависими от количеството на валежите и се откриваха най-вече в областите: Габрово и
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Плевен. В допълнение, положителна корелация бе установена между валежите през м.
октомври и инфекциите, причинени от серогрупи Bataviae и Autumnalis.
В нашата страна 2014 г. беше година с тежки наводнения, главно в централна България
(областите Враца, Габрово, Ловеч и Добрич). Като единствен рисков фактор за 9 от 15-те
случая от тези райони през 2014 г. беше посочено газенето в кална почва, вследствие на
прекомерни наводнения. За сравнение в тези области са били регистрирани общо само 2
случая през предходните 4 години (таблица 6).
За да се установи взаимовръзката между годишните промени в количеството на
валежите за същия период (2010-2014) и броя на инфекциите, причинени от всяка серогрупа
лептоспири, беше приложен регресионен анализ по Пирсън. Анализът показа, че тази
взаимовръзка бе най-силна при серогрупите: Sejroe (р=0,0027) и Tarassovi и Autumnalis
(р=0,0474) (фиг. 22). Изводът е, че ако може да се прогнозират периодите на риска, то биха
могли да се вземат ранни мерки за предотвратяване на инфекциите, като по този начин да се
намалят месечно броя на случаите. Поради високата издръжливост на лептоспирите във
външната среда, е желателно да се санират канали и застояли водоеми, особено след обилни
валежи и наводнения.
В диагностиката на лептоспирозата от съществено значение е ранното поставяне на
диагнозата още в първата седмица на заболяването, по време на лептоспиремията. В тази
насока направихме сравнителен анализ на серумни проби, тествани чрез МАТ и чрез ELISA
метод. От изследваните общо 39 серума, серопозитивни по МАТ, при 29 бяха открити ИгМ
антилептоспирни антитела (74,36%) чрез ELISA, а при два от серумите (5,13%) ИгМ
антителата бяха в гранични стойности. Методът ELISA с търговския кит PanBio показа
чувствителност около 75% към всички серогрупи.
Анализирайки резултатите за серогрупа Icterohaemorrhagiae (табл. 7), установихме при
76,47% от серумите се доказва положителен резултат чрез ELISA метода. Наблюдавана беше
една закономерност: при по-висок титър на антителата по МАТ, чувствителността на ELISA
метода пада логаритмично. Приложен бе статистическия анализ по Пирсън, доказващ
положителна корелация между резултатите, получени чрез МАТ и ELISA при серогрупа
Icterohaemorrhagiae. При титри по МАТ до 1:800 и от 1:12 800 към по-високи, стойностите от
ELISA са доста ниски и р > 0,05, което показва недостоверна корелация (фиг. 32).
Чувствителността на ELISA метода бе по-висока при детекцията на антитела срещу
серогрупа Рomona - 11/13 (84,62%). Приложеният регресионен анализ показа положителна и
достоверна корелация (р=0,0475), когато се изключат ниските стойности на ELISA при найвисоките титри по МАТ 1:6400 и 1:12800 (n=7, n=11) (фиг. 33 б, в). Анализирайки данните
(n=13) при всички стойности от ELISA за тази серогрупа, корелацията става отрицателна (фиг.
33 а).
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L. icterohaemorrhagiae
MAT:ELISA: r = 0,1590; p = 0,5422; y = 2,2365 + 2,7247E-5*x
4,5
4,0
3,5

ELISA
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2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

4000
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MAT

Фигура 32. Параметричен анализ по Пирсън, показващ корелации между
МАТ и ELISA при серогрупа Icterohaemorrhagiae
Недостоверна р> 0,05
N=17 положителна

Фигура 33 (а,б,в). Параметричен анализ по Пирсън, показващ корелации
между МАТ и ELISA при серогрупа Pomona.
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Референтният метод МАТ има някой недостатъци, защото изисква вземане на проби в
острата и рековалесцентната фаза на заболяването, необходимо е поддържането на живи
култури лептоспири, изисква определено време за изпълнение и също така тълкуването на
резултатите е субективно (Romero et al., 1998) и чувствителността е ниска в първите дни от
заболяването (Levett and Branch, 2002; Bajani et al., 2003). Ето защо ние апробирахме
прилагането на нов метод в диагностиката - латерална имунодифузия. С този тест установихме,
че могат да бъдат открити едновременно ИгМ и ИгГ антилептоспирни антитела.
Предварително тестваните серуми бяха изследвани по МАТ. При 24/40 - (60%) бяха доказани
антилептоспирни антитела срещу серогрупа Icterohaemorrhagiae, при 5/40 (12,5%) – антитела
срещу серогрупа Рomona и при 11/40 (2,75%) – антитела срещу серогрупите: Australis, Bataviae
и Sejroe. Установихме, че при серумите с титър на антителата, вариращ от 1:400 до 1:6400 бяха
открити едновременно ИгГ и ИгМ антитела (при серогрупите Icterohaemorrhagiae и Рomona),
докато при серогрупите: Australis, Bataviae и Sejroe бяха доказани антитела от клас ИгМ (фиг.
26). Тестът е много бърз и чувствителен. Приложен бе при серуми с наличие на антитела срещу
всички серогрупи лептоспири и имаше еднаква успеваемост.
Aпробирахме за първи път в България генетичен метод - nested PCR за детекция на ДНК
на Leptospira interrogans в кръвни проби от пациенти, взети в началната фаза на инфекцията,
преди започване на антибиотичното лечение. Полученият висок процент на позитивни проби с
този метод - 89,47% доказва високата чуствителност на този метод. Методът може да бъде
прилаган с лекота като алтернатива на конвенционалните методи, още повече, че МАТ теста е
негативен при повечето проби, взети в ранна фаза -16/19 (84,21%) (таблица 8). Докато при
пробите, взети в рековалесцентната фаза, тестът позитивира при 2 от тях (10,53%). Но пък
резултатите бяха потвърдени с МАТ теста. PCR тестът даде позитивен резултат дори при проба
взета на 4-я ден от началото на симптомите, като водещи клинични прояви при този пациент
(К.С.) бяха анурията, ОБН и иктера. Недостатък на РСR –базираната диагностика е, че не може
да бъде установена веднага инфектиращата серогрупа, тъй като не се използват диагностични
щамове. Установяването на серотипа има значителна епидемиологична стойност за
общественото здраве.
Предимствата на PCR метода са, че не изисква изолиране на микроорганизма и
използване на живи култури, може да бъде прилаган, когато резултатите от МАТ са негативни.
Чрез този анализ може да се открива наличност дори само на 10 бактерии. Методът се отличава
с простота, бързина, специфичност и чувствителност, в сравнение с МАТ и културелните
методи.
България е ендемичен регион за лептоспирози, като инфекцията се открива за първи път
още през 1939 г. (Митов и Янков, 1959). Първите проучвания относно източниците на
заболяването у нас са проведени от А. Митов и сътрудници през 1954 г., и то в гризачи,
уловени в Пловдивски регион. В следващите години до 1984 г. в България се провеждат
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всеобхватни и мащабни проучвания от различни колективи върху природните огнища на
лептоспирозите и резервоарите им.
Циркулацията на лептоспирозите в България за последните години може да се проследи
при изследване на резервоарните животни – различни видове гризачи. Общо 109 дребни
бозайници бяха събрани от 4 региони на южна България – Смолян, Пловдив, Пазарджик и
Благоевград. Най-висок бе процентът на заразеност на гризачите в област Пазарджик, откъдето
бяха уловени и най-голям брой екземпляри - 84 броя (таблица 10). В тази област общата
заразеност на бозайниците възлизаше на 29,76% (25/84), като само във видовете: Mus musculus
и Microtus ssp. не беше открит генома на Leptospira interrogans. Заразеността на гризачите в
област Смолян възлизаше на 42,86% (5/14), но и броят на уловените гризачи бе доста малък (18
броя). ДНК на Leptospira interrogans бе доказана във видовете: Apodemus sрp. и Myodes
glareolus, докато във вида Crocidura suaveolens (малка белозъбка) лептоспирна ДНК не беше
открита. В област Пловдив беше установена заразеност в един от уловените екземпляри от
Microtus ssp., докато екземплярите от вида Mus macedonicus не бяха заразени.
Анализирайки данните за видовото разпределение на гризачите, в които бе открит
генома на Leptospira interrogans, установихме, че най-заразени са видовете: Sorex minutus
(малка кафявозъбка) и Microtus spp. (фигура 30). Дивите мишевидни гризачи от вида Аpodemus
agrarius са резервоар на серогрупа Pomona, серовар mozdok (Манев, 1976). Представителите на
р. Аpodemus се срещат по влажни места в много райони на страната, но с малка плътност на
заселване. Поради това, тези гризачи не са в състояние да поддържат по-дълго време
лептоспири от тази серогрупа. Ето защо, установеният от нас процент заразеност на този вид е
сравнително по-нисък 33,33% (фиг.30). Малко по-високият процент заразеност, установен в
полевките от вида Myodes glareolus – 42,10 %, най-вероятно се дължи на по-разширения ареал
на разпространение на този вид и най-вече във влажните гористи местности.
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Получените от нас резултати за общия процент на заразеност на гризачите с лептоспири
се доближават до тези получени във Франция, където е намерено носителството на лептоспири
в гризачи в 34,7% (Aviat et al., 2009), в Полша този процент варира между 2 и 40% (Theuerkauf
et al., 2013), докато в Германия процентът на заразеност е 21% (Runge et al., 2012). Доказаният
от нас сравнително висок процент на заразеност, посочва риска от тежко замърсяване на
почвата с урината на тези животни. Затворената връзка на взимодействие между хора, животни,
вода и почва определя и вероятността от заразяване на открито на домашните животни.
Връзката между резервоарите, хората и животните в епидемиологичната верига на тази
инфекция трябва да бъде допълнително изучена, особено на молекулярно биологично ниво. За
бъдеще би било удачно да се направи по-обстойно проучване върху носителството на
лептоспири в по-голям брой гризачи, уловени в повече области от страната. В природните
огнища съществува съществена връзка между географската среда в района, преобладаващите
видове животни и доказваните серовари лептоспири.
У нас контролът на заболяването е ограничено, защото познанията ни за основните
аспекти на епидемиологията, включително начина на предаване на лептоспирите сред
популациите от плъхове се нуждаят от разширяване. Проведените проучвания в нашата страна
от редици учени: Янков, Митов, Матеев, Манев върху резервоарите на инфекцията са чрез
класически методи. Удачно е да се въведат нови методики за изследване ролята на отделните
мишевидни гризачи в лептоспироносителството. Необходими са бъдещи проучвания,
предоставящи нови перспективи за епидемиологично наблюдение.
Получените от нас резултати доказват циркулацията на лептоспирите в техните
резервоари и това в с комбинация от обилни валежи и безстопанствено събиране на боклук в
запустели постройки и корита на реки, е предпоставка за разрастване на популацията на
плъховете и мишевидните гризачи и в градските зони.
Профилактиката

на

лептоспирозите

включва:

системна

профилактична

и

изтребителна дератизация за борба с плъховете и другите мишевидни гризачи, опазване на
чистотата на откритите водоеми, на водоизточниците и предотвратяване на заразяването на
хранителните продукти чрез осигуряване на плъхонепроницаемост на складове, кланици,
заведения за обществено хранене и др., поддържане на личната хигиена и използване на
подходящо работно облекло. От съществено значение е и редовната ваксинация на
селскостопанските животни, които играят основна роля за заразяването на хората с
лептоспирози от една страна, а от друга – причиняват големи селскостопански загуби.
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6. РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ИЗВОДИ
Основните изводи, които могат да бъдат направени въз основа на резултатите, получени
при изпълнението на този дисертационен труд са:
1. Обобщени и анализирани са епидемиологичните данни на пациентите с лептоспироза за
периода 1997-2014 г. През 2014 г. се наблюдава значително повишаване на
заболяемостта около 2,1 пъти в сравнение с 2013 г, дължащо се на обилните валежи и
значителните наводнения в Централна България.
2. Основните рискови фактори на заразяване са свързани със занимания през свободното
време, главно риболов - 42,55%, докато делът на заниманията, свързани с професията е
по-малък – 37,23%.
3. Анализиран е основият клиничен спектър на лептоспирозите за изследвания период.
Той включва 11 основни клинични синдрома с водещи токсоинфекциозният,
хепатитният синдром и острата бъбречна недостатъчност.
4. Случаи на лептоспирози са доказани в 25 области на страната, като ендемични области
са: Бургас - (16,38%), София област - (13,24%), Шумен – (10,11%) и Плевен – (8,71%).
5. Водеща роля в етиологичната структура на лептоспирозите в момента имат две
серогрупи лептоспири: Icterohaemorrhagiae и Pomona. Честотата на серогрупа Sejroe е
повишена през 2010 г. и 2014 г. във връзка с масивните наводнения.
6. Методът ЕLISA показа чувствителност около 75% към всички серогрупи и 100%
специфичност. Тестът е по-лесно изпълним от МАТ и е по-удобен за прилагане във
всички микробиологични лаборатории, тъй като се избягва използването на живи
лептоспирни култури.
7. Чрез апробирания имунохроматографски метод могат да бъдат открити отделно ИгМ и
ИгГ антилептоспирни антитела. Методиката може да се прилага като общ метод за
поставяне на диагноза и е подходящ за болници и здравни центрове. Предимстата са:
простота, точност, бързина и не се изискват специални умения.
8. С

помощта

на

молекулярно-генетични

методи

(nested

PCR)

беше

доказана

циркулацията на ДНК на Leptospira interrogans в проби от гризачи. От четирите области
на страната, от които бяха изследвани гризачи, най-висок процент, носители на
лептоспирна ДНК, беше доказан в област Пазарджик – 29,8%.

Общият процент

заразеност възлизаше на 28,44% (31/109).
9. При изследването на кръвни проби от пациенти, суспектни за лептоспироза, с
молекулярно-генетични методи (nested PCR), доказахме, че при 89,47% се открива
наличие на лептоспирна ДНК. Високата чуствителност на този метод показва, че може
да бъде прилаган с лекота като алтернатива на конвенционалните методи при проби,
особено в острата фаза на инфекцията, преди сероконверсията.
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10. При всички суспектни случаи трябва да се прилага МАТ, за да се установи
лептоспирната серогрупа, причиняваща инфекцията.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ. ПРИНОСИ.
7.1.

Научно –теоретични приноси с оригинален характер:

1. Разработен, апробиран и въведен за първи път в Бъргария е генетичен метод nested PCR за
ранна диагностика на лептоспирозите в кръвни проби, взети преди антибиотичното
лечение и преди сероконверсията, което е от огромно значение за ранното лечение на тези
тежко болни пациенти.
2. Анализирани са циркулиращите серотипове на патогенните Leptospira interrogans за
проучваните области на страната, изследвани за периода 1997-2014 г., като е съставена
карта с данните за тяхното разпространение в България.
3. Установено е, че след обилни валежи и наводнения в изследваните серумни проби от хора
се откриват антитела предимно срещу серогрупа Sejroe.
4. Установени са основните рискови групи на заразяване с лептоспирози и е проследена
корелацията между професионалната заетост на хората и инфектиращата серогрупа.
5. Анализът на клиничния спектър на лептоспирозите в България доказа класифицирането
им в 11 клинични синдрома, като водещо място имат токсоинфекциозният, хепатитният и
бъбречният синдром.
6. Доказан е сравнително висок процент на лептоспироносителство в изследваните гризачи в
определени нозогеографски ареали, където е необходимо да се засилят профилактичните
мерки за борба с плъховете и другите мишевидни гризачи, опазване на чистотата на
откритите водоеми и на водоизточниците.
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7.2 . Приноси с научно-приложен характер
1. Чрез прилагане на референтния метод - МАТ теста, установихме промените в
етиологичната структура на лептоспирозите при хората в България и определихме
водещата роля на някои от тях за целия период на проучването.

2.

Установихме, че приложеният ЕLISA тест може да бъде успешно използван като
скрининг метод в диагностиката на лптоспирозите, поради високата си специфичност,
ниска себестойност и бързина и може да се прилага за детекция на антитела срещу
всички серовари лептоспири, циркулиращи на територията на България.

3.

За първи път в България въведохме имунохроматографски метод (ИХМ) в
диагностиката на лептоспирозите, подходящ в ранната фаза на заболяването
(лептоспиремията), лесно изпълним, не дава кръстосана реактивност с други сродни
групи микроорганизми, не изисква наличие на живи щамове и се постига бърз
резултат.
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