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     ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Кистната ехинококоза (КЕ) е паразитна зооноза, засягаща около 1,2 

милиона души по света, като има продължително, хронично протичане, 

чести рецидиви и може да доведе до трайна инвалидизация и леталитет. 

Заболяването е ендемично в селски райони с практикуване на пасищно 

животновъдство.  

В България от 1992 г. в резултат на политическите и социално-

икономически промени, се регистрира драстично увеличение на заболяе-

мостта – през 1996 г. тя достига 8,47%₀₀₀. Въпреки проведената Национал-

на програма за контрол на ехинококозата по хората и животните (2004 –

2008 г.), КЕ продължава да бъде водеща хелминтозооноза в България.  

За югоизточния родопски регион на България, включващ областите 

Кърджали, Смолян и Хасково, съвременните данни за КЕ са непълни. За-

това в настоящия дисертационен труд използвахме данни от няколко из-

точника, с което се опитахме да разкрием най-пълно случаите на ехиноко-

коза в региона за десетгодишен период, както и някои показатели като за-

боляемост, болестност и огнищност. За откриване на скритата опаразите-

ност работата по дисертационния труд обхвана и извършването на ехог-

рафски скрининг с последващо серологично изследване. По този начин 

осигурихме достъп до тези изследвания на хората в риск и определихме 

ехографската характеристика на откритите абдоминални ехинококови кис-

ти според Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE. Част от жители-

те на тези области са с ниско образователно ниво, живеят в села и махали и 

отглеждат животни в домашни условия. Във връзка с това осъществихме 

аналитично епидемиологично проучване случай-контрола за разкриване на 

рисковите фактори и вероятността за възникване на заболяване при хората. 

С помощта на специално съставена анкета проучихме и нивото на здравни-

те знания за КЕ сред някои рискови групи и измерихме социално-

икономическото въздействие на тази паразитоза. Наред с това верифици-

рахме молекулярно-биологичните особености на паразита в региона, както 

и осъществихме санитарно-паразитологично изследване за наличие на ин-

вазионни елементи при източника на инвазията и в околната среда. С тези 

проучвания се надяваме да сме допринесли за решаването на някои проб-

леми, свързани с ограничаване на разпространението на ехинококозата.  

I. 
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       ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Целта на дисертационния труд е да се проучат клинико-

епидемиологичните и ехографските особености на кистната ехинококоза, 

както и нейните медико-социални аспекти сред населението на югоизточния 

родопски регион на България – областите Кърджали, Смолян и Хасково. 

За постигането на така формулираната цел си поставихме за разре-

шаване следните задачи: 

1. Да проучим динамиката на разпространението и изготвим съвре-

менна клинико-епидемиологична характеристика на кистната 

ехинококоза в югоизточния родопски регион на България за 10-

годишен период (2004 – 2013 г.). 

2. Да извършим ехографски скрининг за наличие на ехинококови 

кисти с абдоминална локализация сред лица от селища с данни за 

по-често регистриране на случаи с кистна ехинококоза, съчетан с 

някои имунологични и молекулярно-биологични изследвания и да 

определим характеристиката на установените кисти според улт-

развуковата класификация на неформалната работна група по 

ехинококозата към СЗО. 

3. Да извършим санитарно-паразитологични изследвания на околна-

та среда и на кучета в ендемични селища за кистна ехинококоза за 

наличие на инвазионни зоопаразитни елементи. 

4. Да проучим нивото на здравните знания по епидемиологията и 

профилактиката на ехинококозата сред пациенти, членове на тех-

ните семейства и други рискови контингенти (ученици и ловци). 

5. Да анализираме официалните данни и направим оценка на меди-

ко-социалните и икономическите загуби, причинени от кистна 

ехинококоза. 

II.  
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      МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материали 

1.1. Изследвани лица 

В настоящото проучване са включени общо 1911 лица, разпределени 

в три групи: 

Група І. Пациенти с потвърдена кистна ехинококоза (n=477) на 

възраст от 2 до 84 г. 

Група ІІ. Лица, включени в популационен ехографски скрининг 

(n=1051) състояща се от 776 здрави лица, пряко ангажирани с отглеждане 

на животни, от които 268 отглеждат селскостопански животни, 354 отг-

леждат селскостопански животни и кучета и 154 – само кучета; от 33 здра-

ви лица, имащи професионален контакт с кучета и други животни; от 171 

здрави лица без контакт с животни и от 71 лица, членове на семейства с 

лица, болни или преболедували от КЕ. Като лица от “рискови групи” опре-

делихме 880 от изследваните, които отговарят на едно от следните усло-

вия: имат общ бит и начин на живот с болни от КЕ; роднини или близки на 

болни от КЕ; имат професионален контакт с кучета и селскостопански жи-

вотни. 

Група ІІІ. Контролна група за целите на аналитично епидемио-

логично проучване случай – контрола (n=383) здрави лица, различни от 

здравите лица участвали в ехографския скрининг. Участниците в тази гру-

па подбрахме по следните критерии: местоживеене в югоизточния родопс-

ки регион на България; без УЗ данни за кистозни лезии в абдомена; без 

анамнестични данни за преболедуване в миналото от КЕ. Лицата от конт-

ролната група уеднаквихме с интервюираните болни от КЕ (matching) по 

признаците възраст, пол и местоживеене в град или село. 

1.2. Изследвани материали 

- Кръв (венозна и капилярна) за клинико-лабораторни изследва-

ния на пациенти с кистна ехинококоза (n=450). 

- Кръвни серуми от 119 лица за имунологично изследване за КЕ, 

от които 58 пациенти с диагноза КЕ (новоустановени и оперира-

ни), 29 с кистозни структури, установени при УЗИ, 21 родствени-

ци на болни от КЕ, 6 работещи в кучешки приют и 5 здрави.  

- Ехинококови кисти за генотипиране (n=28).  

- Фекални проби за морфодиагностика (n=395) от домашни кучета 

(Canis lupus familiaris) събрани от 38 населени места. 

- Проби от почва (n=301) от 81 населени места за санитарно-

паразитологично изследване.  

III. 



МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

8 

2. Методи 

2.1. Паразитологични методи 

- Морфодиагностични (микроскопска диагностика) на оперативен 

материал. 

- Овоскопски изследвания на фекални проби от кучета по флотаци-

онния метод на Fülleborn. 

- Санитарно-хелминтологичен метод за изследване на почва по 

Zenner et al., 2002. 

- Серологични методи: Търговски тест-набори за РПХА и ЕLISA за 

откриване на специфични антитела срещу Е. granulosus.  

- Молекулярно-биологичен метод. Конвенционална полимеразна 

верижна реакция (PCR) – амплификация на фрагменти от мито-

хондриалния ген, кодиращ цитохром-С-оксидазната субединица 1 

(cox І) по Bowles et al., 1992. 

- Филогенетични методи. След пречистване ДНК е изпратена за 

секвениране в Република Корея. Получените секвенции са обра-

ботени по Hall, 1999. За реконструиране на филогенетично дърво 

използвахме софтуерна програма MEGA 6 (Тamura et al.,2013) и 

статистическия метод за сливане на най-близки съседи по Saitou 

and Nei, 1987.  

2.2. Образни методи 

- Абдоминално УЗИ на 14 516 лица в специализираните кабинети 

по гастроентерология на МЦ „Авицена” ЕООД, Кърджали през 

2004–2008г. (n=2081), „ДКЦ-1” ООД, Кърджали през 2008 – 2014 

г. (n=11 384), както и в помещения в населените места, включени 

в ехографския популационен скрининг през 2014 г. (n=1051).  

- Други образни методи: Рентгенологични – рентгенография и/или 

рентгеноскопия – фас и/или профил на бели дробове на 171 лица; 

КТ на 147 и МРИ на 6 пациенти, осъществени в отделенията „Об-

разна диагностика” на МЦ „Авицена” ЕООД и „ДКЦ-1” ООД в гр. 

Кърджали и в други ЛЗ, в които е провеждано лечението.  

2.3. Клинико-лабораторни методи  

Събрахме данни за осъществени (n=290) цитохематологични и био-

химични изследвания на кръв, изпълнени от МДЛ в съответните ЛЗ.  

2.4. Клинични методи включващи анамнеза и физикален статус.  

2.5. Епидемиологични методи 

 Ретроспективно описателно епидемиологично проучване на 

477 пациенти с потвърдена диагноза КЕ за 10-годишен период (2004 – 2013 

г.) от областите Кърджали, Смолян и Хасково, които условно определихме 
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като югоизточен родопски регион. Получените данни обобщихме в специ-

ално създадена, индивидуална за всеки пациент карта.  

Съобразно използваните източници разделихме проучването на два 

междинни периода. Първият обхваща диагностицираните пациенти с КЕ от 

2004 г. до 2007 г. от три източника, означени с цифрите: 1), 2), 3). Втори-

ят период – 2008 – 2013 г., включва данни и от четвърти източник, озна-

чен с № 4), както следва: 

1) Собствени данни за случаи с основна диагноза по МКБ-10, руб-

рика В67 (В67.0–В67.9), отразени в първичен медицински доку-

мент „Амбулаторен лист” (n=95); 

2) Карти за епидемиологично проучване на случай с ехинококоза 

(n=336) от РЗИ-Кърджали (n=140), РЗИ-Хасково (n=135) и РЗИ-

Смолян (n=61).  

3) Данни от аутопсионни протоколи на съдебния лекар на област 

Кърджали за починали от кистна ехинококоза (n=5).  

4) Данни от НЗОК за пациенти с КЕ (n=142), съответно по здравни 

райони: Кърджали (n=60); Хасково (n=57); Смолян (n=25).  

За епидемиологичната характеристиката използвахме интензивни 

показатели – заболяемост, болестност, смъртност, възрастово-специфични 

и стандартизирани показатели. За оценка на епидемичния процес, използ-

вахме показателите интензивност, дисперсност и огнищност. 

 Ехографски популационен скрининг през 2014 г. – (n=1051) в 8 

села и сред лица от рискови групи по области както следват:  

а) Област Кърджали – 824 лица, от които по общини и населени 

места:  

• Община Кирково: с. Самодива (n=147) – януари, 2014 г.; с. Шопци 

(n=344) – февруари, 2014 г.; селата Чорбаджийско (n=108) и Бенковски 

(n=64) – април и май 2014 г. 

• Община Крумовград – с. Подрумче (n=108) – януари, 2014 г. 

• Лица от рискови групи (служители в ОДБХ – Кърджали, работещи 

в кучешки приют, членове на семейства с болни от КЕ) – n=53, януари-

декември, 2014 г.  

б) Област Хасково, община Хасково, с. Криво поле (n=138) – юни, 

2014 г. 

в) Област Смолян – 89 лица, от които в община Смолян: с. Смилян 

(n=31) и с. Арда (n=58) – август, 2014 г. 

При всички лица осъществихме абдоминална ехография и анкетно 

проучване. Лицата с кисти и преболедувалите от КЕ подложихме на до-

пълнителни изследвания (рентгенография на гръдния кош, КТ, серология). 
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Лица с ехографски находки за други заболявания насочихме за консулта-

ция към съответните специалисти или за хоспитализация. 

Изчислихме моментна обща и моментна ехографска болестност. 

 Аналитично епидемиологично проучване случай–контрола. 

Чрез него оценихме вероятността (шанса) за възникване на заболяването. 

Интерпретирахаме резултатите, както следва: OR>1 – проучваният фактор 

е рисков за КЕ; OR=1 – проученият фактор не оказва влияние за развитие-

то на КЕ; OR<1 – проучваният фактор има протективно (защитно) дейст-

вие.  

2.6. Социологически методи 

Използвахме наблюдение, интервю по метода „лице в лице” и анкет-

но проучване. За целта изготвихме няколко карти – „Карта за клинично и 

епидемиологично проучване на случай с кистна ехинококоза”, „Въпросник 

при ехографски скрининг за ехинококоза” и „Анкетна карта за проучване 

нивото на здравните знания по ехинококозата (кучешка тения)” – за лов-

ци и за ученици. За пациентите с доказана КЕ събрахме информация за 

факторите на социално-битовата среда: присъствие на кучета и селскос-

топански животни; наличие на роднини и близки, болни от КЕ, отглежда-

нето на плодове и зеленчуци за лична консумация, начин на водоснабдява-

не и др. 

2.7. Документален метод. Събиране на информация 

Данните, с изключение на собствените, събрахме на основание 

ЗДОИ от НЗОК, НОИ, БАБХ, както и от РЗИ, ОДБХ, Областните дирекции 

"Земеделие" и от кметове на общините от областите Кърджали, Смолян и 

Хасково. Данните за демографската и социалната статистика са от НСИ. 

2.8. Данни за хидатидна ехинококоза при кланичния месопреглед 
сред някои домашни животни и брой кучета.  

Общ брой заклани говеда, свине, овце и агнета, както следва: от ОДБХ 

– Кърджали n=212 486 през 2004 – 2013 г.; от ОДБХ – Хасково n=104 573 

през 2010 – 2013 г.; от БАБХ – за страната n=5 540 343 през 2009 – 2013г. 

Брой регистрирани и безстопанствени кучета в общините от областите 

Кърджали, Хасково и Смолян за периода 2008 – 2014 г. и брой регистрирани 

кучета в системата „ВетИС” на БАБХ за периода 2011 – 2014 г. 

2.9. Данни за определяне структурата на икономическите меди-

цински и немедицински разходи сред хората, причинени от КЕ в югоиз-

точния родопски регион и за България през 2009 – 2013 г. Освен собстве-

ните данни, събрахме и официална информация въз основа на ЗДОИ, както 

следва:  

1) От НЗОК – осъществени изследвания и лечение на пациенти с КЕ 

от югоизточния родопски регион/България: 
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 МДИ по пакети – клинична лаборатория (n=2 371/26 844); меди-

цинска паразитология (n=353/5 418); образна диагностика 

(n=339/5 418); ВСМДИ (n=105/5 889);  

 Консултации от специалисти (n=425/11 503);  

 Отпуснат в аптеките Аlbendazolе (брой опаковки) на основание 

издаден протокол от специалист паразитолог на пациенти с КЕ 

(n=172/1 517);  

 Интервенционално и оперативно лечение по клинични пътеки на 

преминали пациенти с КЕ: КП №32 (n=23/83); КП №173 

(n=133/1324); КП № 214 и след НРД 2011 – КП № 214.1 

(n=34/248). 

2) От НОИ за брой дни и изплатени краткотрайни обезщетения за 

временна неработоспособност въз основа на издадени болнични листове на 

пациенти с диагноза КЕ от областите Кърджали, Смолян и Хасково (n=131, 

от които 69 първични) и за страната (n=1186, от които 616 първични). 

3) От Централното управление на НСИ и по наши данни за настъпила 

смърт по причина КЕ в областите Кърджали, Смолян и Хасково (n=20) и за 

страната (n=97), разпределени по пол и възраст за периода 2004 – 2013 г.;  

Данните за загуби от нереализиран БВП за краткотрайни обезщете-

ния и за преждевременна смърт от КЕ в трудоспособна възраст (18 – 64 г. – 

диапазон, приет от НСИ за период на трудоспособна възраст на български-

те граждани) на база информация от НСИ за БВП на глава от населението 

по години. 

2.10. Данни за определяне на директните икономически загуби от 

бракувана опаразитена с КЕ карантия по данни от кланичния месопрег-

лед.  

2.11. Статистически методи  

Статистическата обработка на данните е извършена чрез следните 

описателни и аналитични методи:  

- вариационен анализ на количествени променливи; 

- методи за проверка на хипотези; 

За обработка на данните от проучването, свързано с дисертационната 

работа, беше използвана версията на SPSS – SPSS for Windows 13.0. 
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       РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

1. Разпространение и клинико-епидемиологична характеристика 

на КЕ в югоизточния родопски регион на България през 2004 – 

2013 г. 

Въз основа на собствените данни, картите за епидемиологично про-

учване на случаи с ехинококоза на РЗИ, съдебномедицински аутопсионни 

протоколи и протоколите от НЗОК за лечение на болни с ехинококоза в 

извънболничната помощ с придружаващите ги документи, през периода 

2004 – 2013 г. в югоизточния родопски регион установихме 477 случая на 

КЕ. От тях с първична КЕ са 379 (79,45%) и с вторична (рецидивна) КЕ 

– 98 (20,55%). От всички изследвани пациенти жените са 270 (56,60%), а 

мъжете – 207 (43,40%). Сред установените с КЕ преобладават жителите на 

селата – 276 (57,86%), докато заболелите градски жители са 201 (42,14%). 

От общия брой обхванати случаи 224 са в област Кърджали, 180 – в Хас-

ковска и 73 в Смолянска област.  

1.1. Заболяемост и болестност 

1.1.1. Заболяемост 

Средна заболяемост от КЕ за югоизточния родопски регион за 10-те 

години на проучването от 2004 до 2013 г. е 7,07%₀₀₀ (379 случая) при 

средна за страната 4,98%₀₀₀ за същия период. По области най-висока е 

средната заболяемост в Кърджалийска – 12,13%₀₀₀, следвана от Хасковска 

– 5,70%₀₀₀ и Смолянска област – 3,57%₀₀₀ (Табл. 1). Средната заболяемост 

през проучения период е 2,43 пъти по-висока за област Кърджали спрямо 

тази в страната. Установява се статистически значима разлика на заболяе-

мостта от КЕ между областите Кърджали и Хасково (Р<0,0001), между об-

ластите Кърджали и Смолян (Р<0,0001) и между областите Хасково и 

Смолян (Р=0,003). 
Таблица 1. 

Брой случаи и заболяемост от първична КЕ (на 100 000 население) по години и средно за периода 

2004 – 2013 г. в югоизточния родопски регион, областите Кърджали, Смолян и Хасково 

Години 

Първична КЕ в югоиз-

точния родопски регион 

Първична КЕ в 

област Кърджали 

Първична КЕ в 

област Хасково 

Първична КЕ в 

област Смолян 

Бр Заболяемост 

%₀₀₀ 
Бр Заболяемост 

%₀₀₀ 
Бр Заболяемост 

%₀₀₀ 
Бр Заболяемост 

%₀₀₀ 

2004 49 8,73 17 10,63 24 8,94 8 6,01 

2005 41 7,38 18 11,35 17 6,39 6 4,58 

2006 38 6,89 17 10,79 13 4,92 8 6,17 

2007 31 5,67 19 12,13 11 4,2 1 0,78 

2008 36 6,65 21 13,46 12 4,63 3 2,37 

2009 39 7,28 23 14,87 13 5,07 3 2,40 

2010 42 7,94 20 13,02 17 6,72 5 4,08 

2011 34 6,58 16 10,53 13 5,33 5 4,15 

2012 30 5,86 16 10,57 12 4,97 2 1,68 

2013 39 7,71 21 13,94 14 5,85 4 3,44 

Общ бр/ 

средно за 

периода 

379 7,07 188 12,13 146 5,70 45 3,57 

IV. 
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Динамиката на годишната заболяемост от първична КЕ в югоизточ-

ния родопски регион показва тенденция към намаляване в първите четири 

години на периода от 8,73%₀₀₀ на 5,67%₀₀₀ синхронно с данните за заболя-

емостта в страната. В следващият тригодишен период (2008 – 2010 г.), за-

боляемостта отново се покачва до 7,94%₀₀₀, докато по същото време за 

страната се снижава до 3,95%₀₀₀ (Фиг. 1). 
Фигура 1. 

Динамика на заболяемостта от първична КЕ сред населението (на 100 000) за периода 2004 – 2013 г. 

в югоизточния родопски регион на България 

 
 

1.1.2. Сравняване на официалните данни за заболяемостта от КЕ 

в югоизточния родопски регион с данните от нашето проучване. 

Проучванията върху разпространението и епидемиологичната харак-

теристика на КЕ в югоизточния родопски регион установиха известни раз-

личия с официално публикуваните случаи. Според съществуващата норма-

тивна база, регистрацията на ехинококозата се извършва задължително 

съгласно Наредба №21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на за-

разните болести, ДВ бр.62/2005 г. изм. 2011 и 2014 г. и Наредба №5 за ди-

агностика, профилактика и контрол на местните паразитози, ДВ бр.40/2006 

г., но въпреки това данните за югоизточния родопски регион са непълни. 

Към официално регистрираните случаи на ехинококоза ние включихме ди-

агностицираните от нас в две лечебни заведения за СИМП в гр. Кърджали, 

съдебномедицинските аутопсионни протоколи и данните от НЗОК за забо-

лели от КЕ. За периода 2004 – 2013 г. установихме средна заболяемост 

7,07%₀₀₀, изчислена въз основа на данните, обобщени от описаните някол-

ко източника. Тя надвишава официално регистрираната от РЗИ (5,22%₀₀₀) 
с 1,85%₀₀₀. Най-голяма разлика открихме в област Кърджали – 3,7%₀₀₀, за 

област Хасково тя е 1,27%₀₀₀, а най-точно е съобщаването на потвърдените 

случаи от КЕ за област Смолян – разликата в заболяемостта възлиза на 

0,2%₀₀₀. Сравнение на изчислената от нас и регистрираната в РЗИ динами-

ката на заболяемостта е представена на Фигура 2.  
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Фигура 2.  

Динамика на заболяемостта от първична КЕ по данни от повече източници и по съобщени случаи 

в РЗИ сред населението (на 100 000) за периода 2004 – 2013 г. в югоизточния родопски регион на 

България 

 
 

Освен това установихме, че броят на оперираните от чернодробна КЕ 

в България за периода 2009 – 2013 г. е 1 324 души (по данни на НЗОК, по-

лучени по реда на ЗДОИ), докато 28-те РЗИ са регистрирали и съобщили в 

МЗ и НЦЗПБ за 908 (68,58%). 

1.1.3.Болестност 

Средната болестност от КЕ през проучвания период (2004 – 2013 г.) 

за югоизточния родопски регион е 8,91%₀₀₀. По области тя е най-висока в 

Кърджалийска – 14,46%₀₀₀, следвана от Хасковска – 7,04%₀₀₀ и Смолянска 

– 5,79%₀₀₀ (Табл.  2). 
Таблица 2.  

Брой случаи и болестност от КЕ (на 100 000 население) по години и средно за периода 2004 – 2013 г. 

в югоизточния родопски регион, областите Кърджали, Смолян и Хасково 

Години 

ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ СЛУЧАИ НА КИСТНА ЕХИНОКОКОЗА 

Югоизточен родопски регион Област Кърджали Област Хасково Област Смолян 

Бр. Болестност  

%₀₀₀ 
Бр. Болестност 

%₀₀₀ 
Бр. Болестност 

%₀₀₀ 
Бр. Болестност 

%₀₀₀ 

2004 57 10,16 20 12,5 25 9,32 12 9,02 

2005 48 8,64 18 11,35 20 7,52 10 7,63 

2006 46 8,34 21 13,34 16 6,05 9 6,94 

2007 35 6,40 19 12,13 13 4,97 3 2,34 

2008 49 9,05 25 16,02 17 6,56 7 5,53 

2009 58 10,82 31 20,04 18 7,02 9 7,21 

2010 51 9,64 25 16,28 21 8,30 5 4,08 

2011 45 8,71 20 13,16 17 6,97 8 6,64 

2012 42 8,21 21 13,88 17 7,03 4 3,36 

2013 46 9,09 24 15,94 16 6,67 6 5,16 

Общ бр./  

средно за периода 

477 8,91 224 14,46 180 7,04 73 5,79 

Динамиката на болестността не се отличава съществено от тази на 

заболяемостта за изследвания период. Отново най-висока е през 2009 г. – 

10,82%₀₀₀. През целия период и особено след 2008 г., когато са прибавени 

данните от НЗОК, болестността превишава официалните регистрираната 

(Фиг. 3). Средната болестност по данни на РЗИ за периода 2004 – 2013 г. 

в югоизточния родопски регион възлиза на 6,23%₀₀₀.  

8,73 

7,38 
6,89 

5,67 

6,65 
7,28 

7,94 

6,58 
5,86 

7,71 

8,02 
6,84 6,53 

4,76 
5,35 

4,29 
5,1 

3,68 3,91 3,75 

0

2

4

6

8

10

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

за
б

о
л

я
е
м

о
ст

  
н

а
  
%

₀₀
₀ 

Заболяемост от КЕ за югоизточния родопски регион от повече източници 
Заболямост от КЕ за югоизточния родопски регион по официални данни(РЗИ) 



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

15 

Фигура 3.  

Динамика на болестността от КЕ за периода 2004 – 2013 г. сред населението (на 100 000) в  

югоизточния родопски регион на България 

 

1.1.4.Заболяемост от кистна ехинококоза по пол 

Разпределението на заболелите от първична КЕ по пол е, както 

следва: жени – 212 (55,70%), и мъже – 167 (44,3%). Заболяемостта от КЕ за 

изследвания десетгодишен период сред населението от югоизточния ро-

допски регион по пол е малко по-висока при жените (7,77%₀₀₀) спрямо 

мъжете (6,38%₀₀₀) (Р=0,080).  

Динамиката на заболяемостта по пол показва, че през целия период 

тя е по-висока при жените с изключение на 2006 и 2011 г., когато се отбе-

лязва по-висока заболяемост сред мъжете (7,44%₀₀₀ и 7,89%₀₀₀) спрямо 

жените (6,37%₀₀₀ и 5,32%₀₀₀) (Табл. 3). 
Таблица 3. 

Брой случаи и заболяемост по години от първична КЕ по пол за периода 2004 – 2013 г. сред  

населението (на 100 000) в югоизточния родопски регион. 

ПО ГОДИНИ МЪЖЕ ЖЕНИ 

Брой на 100 000 Брой на 100 000 

2004 20 7,29 29 10,11 

2005 19 7,01 22 7,74 

2006 20 7,44 18 6,37 

2007 11 4,13 20 7,14 

2008 14 5,31 22 7,92 

2009 16 6,14 23 8,36 

2010 19 7,38 23 8,46 

2011 20 7,89 14 5,32 

2012 13 5,18 17 6,99 

2013 15 6,04 24 9,31 

Брой/средна заболяемост 167 6,38 212 7,77 

Средната заболяемост по пол за област Кърджали сред женското на-

селение (15,06%₀₀₀) е сигнификантно по-висока спрямо мъжкото (9,13%₀₀₀) 
(P=0,001). Това се дължи на начина на живот, установил се в селските райо-

ни на областта през последните двайсетина години. Жените основно се гри-

жат за отглеждането на животните, а мъжете в трудоспособна възраст масо-

во работят във вътрешността на страната или извън България. В Хасковска 

област средната заболяемост в зависимост от пола е малко по-висока сред 

мъжете – 6,05%₀₀₀, спрямо жените – 5,37%₀₀₀ (P=0,508). В Смолянска об-

ласт средната заболяемост от КЕ по пол през е малко по-висока при мъжете 

– 3,62%₀₀₀, спрямо жените – 3,52%₀₀₀ (Р=0,761).  
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1.1.5. Заболяемост от кистна ехинококоза по възрастови групи 

1.1.5.1. Фактическа заболяемост от КЕ по възрастови групи 

Резултатите от анализа на възрастовата структура на лицата с пър-

вична КЕ в югоизточния родопски регион показаха, че средната заболяе-

мост за периода 2004 – 2013 г. е най-висока сред лицата от 20 – 29 г. – 

9,23%₀₀₀, и най-ниска в групата от 0 – 4 г. – 1,29%₀₀₀. Относителният дял 

на заболелите от КЕ е най-висок сред активните възрастови групи от 50 – 

59 г. – 17,94% и от 20 – 29 г. – 16,62%. 25,06% от засегнатите лица са над 

60-годишна възраст (Фиг. 4). 
Фигура 4. 

Относителен дял на заболелите (%) и средна заболяемост (на 100 000 население) от първична КЕ 

по възрастови групи за периода 2004 – 2013 г. в югоизточния родопския регион на България 

 
КЕ засяга всички възрастови групи. В област Кърджали най-висока е 

заболяемостта във възрастовата група 50 – 59 г. – 17,37%₀₀₀, в област Хас-

ково в групата от 20 – 29 г. – 9,40%₀₀₀ и за Смолянска област водеща е за-

боляемостта в групата 60 – 69 г. – 7,21%₀₀₀. В област Смолян няма устано-

вени болни от КЕ до 9-годишна възраст. 

Заболелите от КЕ (първична и вторична) на възраст от 0 до 19 г. през 

проучвания период са 66 или 13,84% от общия брой случаи. По области най-

голям относителен дял има детско-юношеската КЕ в Хасковска – 15,56% (28 

заболели), следвана от Кърджалийска – 12,95% (29 заболели), и в област 

Смолян е 12,33% (9 заболели). Болните от първична КЕ на възраст от 0 до 19 

г. са 57 (15,04%), а от тях деца от 0 до 14 г. са 33 ((8,71%). Най-малкото дете с 

КЕ е на 2,5 г. от с. Ручей, общ. Крумовград, област Кърджали.  

Преобладаването на заболяването в младата и активна възраст между 

20 – 29 г. – 9,23%₀₀₀ и високият относителен дял на ехинококозата при де-

цата и юношите (13,84%) са сигнал за активна трансмисия на инвазията, 

както и че мерките спрямо източника не са достатъчни.  

Независимо от различните периоди на изследване, заболяемостта в 

детско-юношеската възраст е идентична както в нашето проучване, така и 

в това на Jordanova et al. (2015). В югоизточния родопски регион през пе-

риода от 2004 до 2013 г. най-слабо са засегнати децата до 4 г. (1,29%₀₀₀), 
като това се отнася и за България между 1996 и 2013 г. (1,29%₀₀₀). В двете 
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проучвания най-висока е заболяемостта при 10 – 14-годишните – съответ-

но 7,56%₀₀₀ за региона и 9,4%₀₀₀ за страната. Повишаването на заболяе-

мостта след 10-годишна възраст се дължи на по-ранно заразяване, когато 

децата нямат изградени добри хигиенни навици, както и на дългия инкуба-

ционен период на ехинококозата. Освен това 57,58% от пациентите до 19 

г., включени в нашето изследване, живеят на село, където контактите с ку-

чета са по-близки. 

1.1.5.2. Стандартизирана заболяемост от КЕ по възрастови групи 

Стандартизираните стойности на заболяемостта показват, че под-

реждането на областите се запазва, но заболяемостта се променя – за об-

ластите Кърджали (12,23%₀₀₀) и Хасково (5,84%₀₀₀) стандартизираната 

заболяемост е по-голяма от наблюдаваната, докато за област Смолян 

(3,50 %₀₀₀) е по-ниска. За югоизточния родопски регион стандартизирана-

та заболяемост е 7,11%₀₀₀ и е по-висока от фактическата – 7,07%₀₀₀.  
По-високите стойности на средната фактическа и средната стандар-

тизирана заболяемост в област Кърджали могат да се свържат със състоя-

нието на животновъдството, с отглеждането на овце и кучета и с някои ре-

лигиозни традиции. На територията на областта се отглеждат повече овце, 

отколкото в другите две области с плътност от 328 овце/1 000 дка използ-

вана земеделска площ. 86,73% от стадата се охраняват с кучета. Животно-

въдството е предимно от семеен тип, като над 99,5% от овцете, козите и 

говедата се отглеждат в стопанства на физически лица. Според преброява-

нето на населението на България през 2011 г., самоопределилите се като 

мюсюлмани в област Кърджали са 70,14%, в  област Смолян са 39,77%, в 

област Хасково – 11,88% от населението. По традиция по време на Курбан 

байрам мюсюлманите у нас колят овце и говеда. Известно е, че ехинококо-

вите мехури не са инвазиоспособни при животни в млада възраст (Цолов, 

1988). Ларвите на E. granulosus при овцете растат бавно, достигайки фер-

тилност до 50% за 6,65 години (WHO/OIE, 2001). Съгласно религиозните 

правила съществуват възрастови граници за жертвеното животно – овцете 

и козите трябва да са навършили една година и отбити, кравите и биволите 

да са на две. Под тази възраст животните не са подходящи за курбан (Юз-

топ, 1998). Много от семействата живеещи на село избират по-евтини жи-

вотни – овце, в които голяма част от кистите са фертилни, докато в по-

скъпите говеда, 95% са стерилни (Василев и съавт., 1986). Поради субкли-

ничното протичане на хидатидната ехинококоза по селскостопанските жи-

вотни и липсата на надеждни методи за прижизнена диагностика, основна 

е постморталната диагностика при следкланичния месопреглед на белия и 

черния дроб (Радев, 2012). Клане на животни без ветеринарномедицински 

контрол практикуват 71,55% от всички участници в осъществения ехог-

рафски скрининг. В Родопите жертвените животни и тези отглеждани за 

собствена консумация, се колят в дворовете и много рядко се извършва 
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ветеринарномедицински преглед на месото и вътрешностите им. Съответ-

но рискът от заразяване с E. granulosus на крайния гостоприемник – куче-

то, е изключително висок. 

1.1.6. Заболяемост от кистна ехинококоза по възрастово-полови 

групи 

Заболяемостта от КЕ сред населението от югоизточния родопския 

регион по възрастово-полови групи за периода 2004 – 2013 г. е най-висока 

при жените от горната възрастова група (50 – 59 г.) – 11,18%₀₀₀, а при мъ-

жете в младата възраст (от 20 до 29 г.) – 8,70%₀₀₀ (Фиг. 5). 

Фигура 5.  

Средна заболяемост (на 100 000 население) от първична КЕ по възрастово-полови групи за периода 

2004 – 2013 г. в югоизточния родопски регион 

 

1.1.7. Заболяемост от КЕ по местоживеене (град, село) 

Сред пациентите с първична КЕ в югоизточния родопски регион, 

преобладават жителите на селата – 222 (58,58%) души, докато заболелите 

градски жители са 157 (41,42%). Средната заболяемост от първична КЕ 

през изследвания 10-годишен период е по-висока в селата – 9,96%₀₀₀, в 

сравнение с градовете – 5,01%₀₀₀ (Р<0,0001). Най-значима е разликата за 

област Кърджали, в която 58% от хората живеят на село – заболяемост от 

14,77%₀₀₀ за селското население, спрямо 8,39%₀₀₀ за градското (Р<0,0001) 

(Табл. 4). Получените от нас данни се различават от тези на Курдова и 

Йорданова (2003) и Маринова и съавт. (2008), включващи цялата страна 

през периода 1990 – 2006 г. Селските жители са с по-висок риск от заразя-

ване с ехинококоза поради естеството на бита и поминъка им, който 

включва и лично стопанство. За областите Хасково и Смолян разликата в 

заболяемостта по местоживеене не достига статистически значими стой-

ности.   
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Таблица 4.  

Брой случаи и средна заболяемост от първична КЕ по местоживеене за периода 2004 – 2013 г. сред 

населението (на 100 000) в областите Кърджали, Смолян, Хасково и в югоизточния родопски регион 

ОБЛАСТ/РЕГИОН ГРАДСКИ ЖИТЕЛИ СЕЛСКИ ЖИТЕЛИ 

Брой на 100 000 Брой на100 000 

Кърджали 54 8,39 134 14,77 

Хасково 86 4,76 60 8,03 

Смолян 17 2,51 28 4,88 

Югоизточен родопски регион 157 5,01 222 9,96 

1.1.8. Заболяемост от кистна ехинококоза по общини в областите 

Кърджали, Смолян и Хасково 

Област Кърджали има 7 общини, като най-висока е заболяемостта в 

община Крумовград – 19,91%₀₀₀, а на второ място е община Черноочене 

– 16,57%₀₀₀. В състава на област Хасково влизат 11 общини, като с най-

висока заболяемост са община Ивайловград – 19,59%₀₀₀ и община Стам-

болово – 13,37%₀₀₀. 10 общини влизат в състава на област Смолян. С най-

висока заболяемост е община Борино – 13,21%₀₀₀, следвана от община 

Доспат – 7,24%₀₀₀.  Високата заболяемост от КЕ в тези общини може да се 

свърже с основния поминък – млечно животновъдство в дребни семейни 

стопанства, в които се отглеждат и кучета (Фиг. 6).  
Фигура 6. 

Картограма на средната заболяемост от КЕ сред населението (на 100 000) за периода 2004 – 2013 г. 

 в югоизточния родопския регион на България по общини 

 

1.2. Характеристика на епидемичния процес от КЕ по населени 

места 

За периода 2004 – 2013 г. регистрирахме 182 населени места (от об-

що 971) с най-малко един случай на първична КЕ в югоизточния родопски 

регион. От тях, 102 населени места са в област Кърджали (от 468), 54 в об-

ласт Хасково (от 261) и 26 в област Смолян (от 242). Съответно показате-
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лят дисперсност в югоизточния родопски регион е 18,74%, в област Кър-

джали – 21,79%, област Хасково – 20,68% и в област Смолян 10,74%. 

Броят на заболяванията, които се падат на едно населено място за 

периода 2004 – 2013 г. (показател интензивност) в югоизточния родопски 

регион е 0,39, като за област Кърджали е 0,40, за област Хасково – 0,56 и за 

област Смолян – 0,19.  

Средната заболяемост през периода 2004 – 2013 г. за отделните насе-

лени места варира в много широки граници. С най-ниска заболяемост са 

градовете, в които регистрирахме повече огнища, но в които и населението 

е по-многочислено. В област Кърджали с най-висока заболяемост е с. Свет-

лен, общ. Кирково – 500%₀₀₀, тъй като при население едва от 20 човека през 

2013 г. установихме един случай на КЕ. С най-ниска заболяемост е Крумов-

град – 7,9%₀₀₀. В област Хасково с най-висока заболяемост е с. Бялградец – 

232,60%₀₀₀, в общ. Ивайловград, а с най-ниска е Димитровград – 1,10%₀₀₀. 
В област Смолян с най-висока заболяемост е с. Кожари, общ. Борино – 

162%₀₀₀, а с най-ниска е гр. Смолян – 1,90%₀₀₀. 
При разпределяне на населените места от югоизточния родопски ре-

гион по показателя средна заболяемост от КЕ за периода 2004 – 2013 г., в 

зависимост от надморската височина, установихме, че в тя е най-висока в 

зоната от 500 до 699 m – 12,80%₀₀₀ (Табл. 5).  
Таблица 5. 

Средна заболяемост от КЕ (на 100 000 население) сред жителите на населени места по надморската 

им височина за периода 2004 – 2013 г. в областите Кърджали, Смолян, Хасково и  

югоизточния родопски регион 

 Област/регион 0–299m 300–499m 500–699m 700–999m над 1000m 

Кърджали 10,45 13,98 14,71 2,11 0 

Смолян - 0,75 8,12 1,05 7,84 

Хасково 5,00 17,75 35,67 0 - 

Югоизточен родопски регион 6,19 10,72 12,80 1,12 7,66 

Нашите данни се различават от изследванията на Тодоров (1968), 

който намира най-висока заболяемост от 15,10%₀₀₀ във височинния пояс 

100 – 300 m за областите Сливен, Стара Загора и Ямбол. Резултатите от 

нашето проучване не корелират и с данните за България на Боева-

Бангьозова (1979), която установява, че заболяемостта от КЕ при надморс-

ка височина 0 – 499 m е 2,56%₀₀₀, а над 500 m e 2,31%₀₀₀. Тези разлики 

според нас се дължат на това, че в проучвания регион, повечето хора и жи-

вотни обитават землища на населени места, разположени в планински и 

полупланински релеф. 

За определяне формата на епидемичния процес при КЕ приехме като 

критерии броя на заболяванията в населените места, продължителността на 

периода, през който се установява първият и последният случай, и показа-

телите огнищност и дисперсност. Индексът на огнищност (норма=1) за КЕ 

в югоизточния родопски регион на България за десетгодишния период 

2004 – 2013 г. е 2,05. За област Кърджали е 1,86, за област Хасково – 2,70 и 

за област Смолян – 1,65. Най-голям брой са населените места с 1 до 2 забо-
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лявания – 158 (86,81%), следвани от населените места 3 до 5 заболявания – 

17 (9,34%) и над 6 са заболяванията в 7 населени места (3,85%). За населе-

ните места с показател за огнищност от 1 до 2 приехме, че епидемичният 

процес има спорадична форма. При тях става дума за единични заболява-

ния, установени през дълъг период от време. Спорадичността на КЕ е при-

съща за повечето засегнати от болестта населени места – повече за област 

Кърджали (89 населени места), отколкото за област Хасково (46 населени 

места) и за област Смолян (23 населени места). При показател за огнищ-

ност над 2 приехме, че става дума за спорадично-ендемична форма. Тук се 

отнасят 24 от населените места (13,19%), като в някои от тях освен по-

големият показател на огнищност, КЕ персистира и по-продължително 

време. С увеличаване на продължителността на персистиране на КЕ в на-

селените места, показателят огнищност също нараства. При населени мес-

та с огнищност над 6, заболяванията персистират в течение от 3 до 10 го-

дини, като в тях приехме, че епидемичният процес има по-стабилна спора-

дично-ендемична форма Различната продължителност на установяване на 

заболявания може да се интерпретира като проява на ендемичност в раз-

лична степен. 

Независимо от различното време, в което се провежда изследването, 

формата на епидемичния процес на КЕ е идентична както в нашето проуч-

ване, така и в това на Боева-Бангьозова (1979), която установява, че спора-

дичността е присъща за повечето засегнати от болестта населени места в 

страна между 1971 и 1976 г. (88,69%). 

1.3. Заболяемост на лицата от кистна ехинококоза по заетост и 

разпределение по професионален признак 

1.3.1. Заболяемост от кистна ехинококоза по заетост 

Заболяемостта от КЕ в югоизточния родопски регион по заетост е 

най-висока в групата на безработните – 18,79%₀₀₀. На второ място са уче-

ниците (8,23%₀₀₀), следвани от пенсионерите (6,43%₀₀₀), заетите лица 

(5,82%₀₀₀) и децата до 7-годишна възраст (1,71%₀₀₀). В трите области най-

засегнати са безработните (Табл. 6). 
Таблица 6.  

Брой случаи и средна заболяемост от КЕ (на 100 000 население) по заетост за периода 2004 – 2013 г. 

сред в областите Кърджали, Смолян, Хасково и югоизточния родопски регион 

ОБЛАСТ 

/РЕГИОН 

РАБОТЕЩИ  

(ЗАЕТИ ЛИЦА) 

БЕЗРАБОТНИ ПЕНСИОНЕРИ УЧЕНИЦИ ДЕЦА  

ДО 7 г. 

ОБЩО 

Бр %₀₀₀ Бр %₀₀₀ Бр %₀₀₀ Бр %₀₀₀ Бр %₀₀₀ Бр 

КЪРДЖАЛИ 71 12,99 41 21,79 50 10,73 23 13,14 3 2,01 188 

СМОЛЯН 7 1,44 17 19,73 18 4,35 3 2,49 0 0,00 45 

ХАСКОВО 38 3,95 48 16,55 38 4,94 17 7,49 5 2,25 146 

ЮГОИЗТОЧЕН  

РОДОПСКИ  

РЕГИОН 

116 5,82 106 18,79 106 6,43 43 8,23 8 1,71 379 
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1.3.2. Разпределение на лицата с КЕ по професионален признак 

От 116 заети лица, болни от КЕ, 107 са посочили професията си. За 

определяне на заболяемостта по професионален признак използвахме кла-

совете от Националната класификация на професиите и длъжностите 

(НКПД, 2011) и регистрираните земеделски стопани. Средната заболяе-

мост от КЕ в югоизточния родопски регион през 2004 – 2013 г. сред рабо-

тещите лица е най-висока при земеделските стопани (животновъди, рас-

тениевъди, тютюнопроизводители) – 10,34%₀₀₀ (Табл. 7). 
Таблица 7.  

Брой случаи и средна заболяемост от КЕ (на 100 000 население) по професионален признак за  

периода 2004 – 2013 г. в областите Кърджали, Хасково, Смолян и югоизточния родопски регион 

№ Професионална група Кърджали Хасково Смолян Югоизточен 

родопски регион 

Брой %₀₀₀ Брой %₀₀₀ Брой %₀₀₀ Брой %₀₀₀ 
1 Земеделски стопани 25 16,46 6 5,75 0 0,00 31 10,34 

2 Персонал зает с услуги за насе-

лението, търговия и охрана 

5 15,19 7 8,32 3 7,64 15 9,59 

3 Квалифицирани производстве-

ни работници 

11 28,67 3 4,06 1 2,15 15 9,45 

4 Професии неизискващи специ-

ална квалификация 

8 17,09 7 8,07 2 3,49 17 8,91 

5 Специалисти 8 22,73 3 4,75 0 0,00 11 8,28 

6 Машинни оператори и монтаж-

ници 

13 20,97 1 1,22 0 0,00 14 6,73 

7 Ръководители 1 7,13 1 4,36 0 0,00 2 3,93 

8 Административен персонал 2 10,77 0 0,00 0 0,00 2 2,32 

Някои трудови дейности са с доказан повишен риск от заразяване с 

ехинококоза. За да открием връзка с разпространението на ехинококозата, 

оценихме не само данните за професионалния контакт с животни, но и тези 

за отглеждането на селскостопански животни и зеленчуци във ферми тип 

„заден двор“. От проведеното анкетно проучване при 99 пациенти с КЕ ус-

тановихме, че 76 (76,77%) от тях освен с основната си професия се занима-

ват с отглеждане на зеленчуци и плодове за собствена консумация, а 45 

(45,45%) отглеждат животни със същата цел. Повечето от тях живеят в 

селски райони и отглеждат животни в дворовете си, но приемат тази дей-

ност като част от бита, а не като работа, т.е. професия. 

1.4. Заболяемост на лицата с КЕ според нивото на завършеното 

образование 

От всички пациенти с първична КЕ, данни за степента на образова-

ние са посочили 326 лица, като от Кърджали са 157 (от 188), от Хасково – 

126 (от 146) и от Смолян – 43 (от 45), в т.ч. осем деца до 7-годишна въз-

раст, които още не са посещавали училище. В югоизточния родопски реги-

он с най-висок риск са хората без образование – 11,98%₀₀₀, следвани от 

тези с основно образование – 7,75%₀₀₀. По области в Кърджали и Хасково 

рискът е по-висок при пациентите без образование – 16,41%₀₀₀ и съответно 
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11,84%₀₀₀, а в област Смолян най-много са болните от КЕ със средно обра-

зование – 6,13%₀₀₀ (Табл. 8). 

Таблица 8.  

Брой случаи и средна заболяемост от КЕ (на 100 000 население) за периода 2004 – 2013 г. според 

степента на завършеното образование сред населението в областите Кърджали, Смолян, Хасково и 

в югоизточния родопски регион 

ОБЛАСТ/РЕГИОН БЕЗ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Брой (%₀₀₀) Брой (%₀₀₀) Брой (%₀₀₀) Брой (%₀₀₀) 

КЪРДЖАЛИ 23 (16,41) 76 (11,32) 46 (9,92) 9 (6,11) 

ХАСКОВО 19 (11,84) 66 (7,64) 32 (3,35) 4 (1,24) 

СМОЛЯН 2 (3,01) 11 (2,51) 30 (6,13) 0 (0) 

ЮГИЗТОЧЕН РОДОПСКИ 

РЕГИОН 

44  

(11,98) 

153  

(7,75) 

108  

(5,47) 

13  

(2,08) 

1.5. Органна локализация на ехинококовите кисти 

Открихме ехинококови кисти в 12 органи и тъкани. При първичните 

случаи преобладава чернодробната локализация – 76,52%. На второ място 

е белодробната (10,82%) и на трето място локализацията в повече от един 

орган – 7,92%, което потвърждава данните на други наши и чужди автори 

(WHO/OIE, 2001; Курдова и Йорданова, 2003) (Табл. 9).  
Таблица 9. 

Локализация на първичната КЕ по органи и по пол за периода 2004 – 2013 г.  

в югоизточния родопски регион 

№  ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО 

Брой % Брой % Брой % 

1 Черен дроб 122 32,19 168 44,33 290 76,52 

2 Бял дроб 24 6,33 17 4,48 41 10,82 

2.1 Десен 13 3,43 8 2,11 21 5,54 

2.2 Ляв 9 2,37 8 2,11 17 4,49 

2.3 В двата бели дроба 2 0,53 1 0,26 3 0,79 

3 Слезка 1 0,26 4 1,06 5 1,32 

4 Мезентериум 2 0,53 2 0,53 4 1,06 

5 Мускули 1 0,26 2 0,53 3 0,79 

6 Кости - - 1 0,26 1 0,26 

7 Очи 1 0,26 - - 1 0,26 

8 Мозък 1 0,26 - - 1 0,26 

9 Сърце 1 0,26 - - 1 0,26 

10 Млечна жлеза - - 1 0,26 1 0,26 

11 Бъбрек - - 1 0,26 1 0,26 

12 В повече от един орган 16 4,22 14 3,69 30 7,92 

13 Общо 169 44,59 210 55,41 379 100 

1.6. Клинични симптоми при пациентите с кистна ехинококоза 

От установените 358 случая на първична и вторична КЕ със самосто-

ятелна чернодробна локализация, 24 са били без клинични симптоми. При 
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симптоматичните 334 пациенти водещо оплакване е болка в горния десен 

квадрант на корема – 271 случая (81,14%) (Табл. 10). 

Таблица 10.  

Клинични симптоми при пациенти с чернодробна КЕ за периода 2004 – 2013 г. в  

югоизточния родопски регион 

СИМПТОМИ СЛУЧАИ (n=334)* 

БРОЙ % 

Болка в дясното подребрие 271 81,14 

Коремна болка от друго заболяване 50 14,98 

Безапетитие 14 4,19 

Иктер 13 3,89 

Фебрилитет 13 3,89 

Уртикария 10 2,99 

Редукция на тегло 10 2,99 

Загуба на съзнание 8 2,40 

Палпируема маса 7 2,10 

Пруритус 7 2,10 

Болка в кръста 7 2,10 

Руптура 5 1,50 

Констипация 5 1,50 

Кашлица 2 0,60 

Други 19 5,69 

*Сборът е >100%, поради наличието на повече от един симптом при някои пациенти 

От пациентите с белодробна КЕ (51 случая) при шестима няма оп-

лаквания. От симптоматичните 45 болни, водещи оплаквания са кашлица 

при 38 от тях (84,44%) (Табл. 11).  

Таблица 11. 

Клинични симптоми при пациенти с белодробна КЕ за периода 2004 – 2013 г. в 

 югоизточния родопски регион 

СИМПТОМИ СЛУЧАИ (n=45)* 

БРОЙ % 

Кашлица 38 84,44 

Болка в гръдния кош 25 55,56 

Руптура с хидатидемеза 13 28,89 

Фебрилитет 11 24,44 

Задух 5 11,11 

Хемоптое 2 4,44 

Безапетитие 2 4,44 

Други 4 8,89 

*Сборът е >100%, поради наличието на повече от един симптом при някои пациенти  
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1.7. Лабораторни параметри при пациентите с кистна ехинококоза 

При 399 случая на първична и рецидивна КЕ с чернодробна локали-

зация (самостоятелна или съчетана) са извършени следните лабораторни 

тестове: пълна кръвна картина (ПКК) при 179 пациенти (44,86%), дифе-

ренциална кръвна картина (ДКК) при 26 (6,52%), скорост на утаяване на 

еритроцитите (СУЕ) при 83 (20,80%), АСАТ при 261 (65,41%), АЛАТ при 

146 (36,59%) и общ билирубин при 103 (25,81%). Левкоцитоза се установя-

ва при 45 случая (25,14%) и еозинофилия в 3 случая (11,53%). СУЕ е по-

вишена в 29 (34,94%) случая, като в 19 от тях е <50 mm/h и 10 между 50 и 

100 mm/h. От биохимичните проби, директна хипербилирубинемия уста-

новихме в 19 случая (18,45%), повишена АСАТ в 81 (55,45%) и повишена 

АЛАТ в 42 (28,77%) случая (Фиг. 7).  
Фигура 7. 

Относителен дял на пациенти с чернодробна КЕ (самостоятелна и съчетана КЕ в черния дроб и в 

друг орган) с отклонения от референтните стойности на лабораторни изследвания за периода  

2004 – 2013 г. в югоизточния родопски регион 

 

При 51 пациенти с белодробна КЕ, данни за резултати от ПКК има 

при 29 пациенти, с левкоцитоза са 9 (31,03%), СУЕ е изследвана при 13 

случая, като при 9 е ускорена (69,23%). ДКК е осъществена само при два-

ма, като при единия еозинофилите са били над нормата.  

От проучваните 477 пациенти с КЕ, данни за първоначални сероло-

гични изследвания има при 219 лица (45,91%). Общо са извършени 233 се-

рологични изследвания, от които 70 са с РПХА (30,04%) и 163 (69,96%) с 

ELISA. С положителни резултати в имуноензимния тест са 84,66% от изс-

ледваните, а в РПХА – 77,14%, с най-висок титър 1:204 800 в два случая 

(Табл. 12). От изследваните лица, само при 14 (6,39%) са извършени ед-

новременно и двете серологични реакции, като резултатите са синхронни и 

при двете – 11 пациенти са положителни за КЕ и 3-ма са отрицателни.  

Таблица 12. 

Серологични изследвания на пациенти с КЕ за периода 2004 – 2013 г.  

в югоизточния родопски регион 

Серологични изследвания            

Брой  (%) 

ЕLISA 

Брой (%) 

РПХА 

Брой (%) 

233 

(100%) 

ОБЩО Пол. Гранични Отр. ОБЩО Пол. Гранични Отр. 

163 

(69,96) 

138 

(84,66) 

2 

(1,23) 

23 

(14,11) 

70 

(30,04) 

54 

(77,14) 

2 

(2,86) 

14 

(20,0) 

25,14% 

34,94% 

11,53% 

18,45% 

55,45% 

28,77% 

П
р
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ц

е
н

т
 с

л
у

ч
а
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Левкоцитоза Ускорена СУЕ Еозинофилия 

Хипербилирубинемия Повишена АСАТ Повишена АЛАТ 
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1.8. Ехографска характеристика на ехинококовите кисти в чер-

ния дроб 

От установените 399 случая на първична и рецидивна КЕ с чернод-

робна локализация (самостоятелна и съчетана КЕ – в черния дроб и в друг 

орган), при 389 са документирани резултати от УЗИ в медицинската им 

документация. Не е осъществено УЗИ на 5 внезапно починали лица извън 

лечебно заведение и на 5 лица, оперирани по спешност, без предхождащо 

УЗИ.  

В практиката е прието установените ехографски лезии, да бъдат опи-

сани подробно като ехографски статус в протокола от изследването. В над 

80% от проучените от нас протоколи не е използвана нито една от извест-

ните ултразвукови класификации на КЕ, а в останалите – само класифика-

цията на Gharbi. В нито един протокол не е използвана Ултразвуковата 

класификация на WHO-IWGE.  

Ехографските образи, характерни за КЕ, рекласифицирахме съобраз-

но "Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE".  

Сред проучения от нас общ брой (389) пациенти с ехографски уста-

новена чернодробна КЕ, намерихме 521 ехинококови кисти, от които 406 

(77,93%) сред лица с първична КЕ и 115 (22,07%) при пациенти с вторична 

такава.  

Според броя на ехографски откритите кисти преобладават пациенти-

те с по една киста 287 (73,78%), по две кисти се установяват в 78 (20,05%) 

лица, а с три и повече кисти са 24 (6,17%) пациенти. 

Разпределението на чернодробните кисти при първична КЕ в зави-

симост от възрастовата група на пациентите показва, че най-често се уста-

новяват сред лицата от 50 до 59 г. както при пациентите с първична КЕ 

(19,21%), така и при тези с вторична (25,22%) (Табл. 13).  

Таблица 13.  

Разпределение на пациентите с първична и вторична КЕ с чернодробна локализация по  

възрастови групи за периода 2004 – 2013 г. в югоизточния родопски регион 

ВЪЗРАСТОВИ 

ГРУПИ 

ПЪРВИЧНА КЕ ВТОРИЧНА КЕ 

БРОЙ % БРОЙ % 

0-19 г. 41 10,10% 9 7,83% 

20-29 г. 68 16,75% 10 8,70% 

30-39 г. 54 13,30% 22 19,13% 

40-49 г. 45 11,08% 17 14,78% 

50-59 г. 78 19,21% 29 25,22% 

60-69 г. 56 13,79% 24 20,87% 

>70 г. 64 15,77% 4 3,47% 

ОБЩО 406 100,00% 115 100,00% 
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Активните кисти СЕ1 и СЕ2 при първична КЕ се установяват във 

всички възрастови групи. СЕ1, СЕ2, СЕ3а и СЕ4 заема най-голям дял във 

възрастовата група 50 – 59 г., СЕ3b от 20 до 29 г.а СЕ5 – над 70 г. Точният 

критерий на Фишер показва, че няма статистически значима зависимост 

между възрастта и ехографския тип на кистата (Р=0,836) (Табл. 14). 
Таблица 14.  

Разпределение на кистите при първична КЕ с чернодробна локализация по възрастови групи за 

периода 2004 – 2013 г. от югоизточния родопски регион според  

Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

ВЪЗРАСТОВИ  

ГРУПИ 

ТИП КИСТИ – Брой (%) 

CE1 CE2 CE3a CE3b CE4 CE5 

0-19 г. 31 (7,64) 9 (2,21) 0 1 (0,25) 0 0 

20-29 г. 48 (11,82) 13 (3,20) 0 3 (0,74) 2 (0,50) 2 (0,50) 

30-39 г. 33 (8,13) 14 (3,45) 0 3 (0,74) 1 (0,25) 3 (0,74) 

40-49 г. 30 (7,39) 10 (2,46) 0 1 (0,25) 1 (0,25) 3 (0,74) 

50-59 г. 50 (12,32) 16 (3,94) 1 (0,25) 1 (0,25) 6 (1,48) 4 (0,99) 

60-69 г. 37 (9,11) 13 (3,20) 0 0 3 (0,74) 3 (0,74) 

>70 г. 40 (9,85) 14 (3,45) 0 1 (0,25) 4 (0,99) 5 (1,24) 

Общо 269 (66,24) 89 (21,92) 1(0,25) 10 (2,46) 17 (4,19) 20 (4,93) 

При вторична КЕ активните кисти също се срещат във всички въз-
растови групи, като тези от тип СЕ1 са в групата 60 – 69 г., а СЕ2 от 50 до 
59 г.  Междинните и девитализираните кисти са малко на брой – във въз-
растта 50 – 59 г. има една от тип СЕ3а и две СЕ3b в групата 30 – 39 г. Тип 
СЕ4 са най-много в детско-юношеската възраст, а СЕ5 от 30 до 39 г. и 50 – 
59 г. (Табл. 15). 

Таблица 15.  

Разпределение на кистите при вторична КЕ с чернодробна локализация по възрастови групи за 

периода 2004 – 2013 г. от югоизточния родопски регион според  

Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

ВЪЗРАСТОВИ 

ГРУПИ 

ТИП КИСТИ – Брой (%) 

CE1 CE2 CE3a СЕ3b CE4 CE5 

0-19 г. 2 (1,74) 3 (2,61) 0 0 4 (3,48) 0 

20-29 г. 5 (4,35) 4 (3,48) 0 1 (0,87) 0 0 

30-39 г. 12 (10,43) 6 (5,22) 0 2 (1,74) 0 2 (1,74) 

40-49 г. 8 (6,96) 8 (6,96) 0 0 0 1 (0,87) 

50-59 г. 10 (8,70) 15 (13,04) 1 (0,87) 0 1 (0,87) 2 (1,74) 

60-69 г. 14 (12,17) 6 (5,22) 0 1 (0,87) 3 (2,61) 0 

>70 г. 1 (0,87) 0 0 0 3 (2,61) 0 

Общо 52 (45,21) 42 (36,52) 1 (0,87) 4 (3,47) 11 (9,58) 5 (4,35) 

Разпределението на ехинококовите кисти съобразно Ултразвуковата 
класификация на WHO-IWGE показва, че при първична и вторична КЕ, 
най-често се откриват активният тип кисти – СЕ1 – 269 (66,24%) и съот-
ветно СЕ1 – 52 (45,21%), а най-малко СЕ3а – 1 (0,25%)  при първична и 1 
(0,87%) за вторична КЕ (Фиг. 8).  
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Фигура 8.  

Сравнение на типа кисти при първична и вторична чернодробна КЕ за периода 2004 – 2013 г. от 

югоизточния родопски регион според Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

 
При първична КЕ най-голям брой са средноразмерните М тип кисти 

– 227 (55,92%), докато при вторичната КЕ преобладават малките S кисти – 

51 (44,35), което най-вероятно се дължи на диспансерния контрол и по-

голямата активност от страна на пациентите при търсене на медицинска 

помощ. При детайлизиране според типа на кистата и установения размер 

при първична чернодробна КЕ се установява, че техният брой е най-голям 

при СЕ1 – 145 (53,90%) с размер М, следвани от тези с размер S<5cm – 63 

(23,42%) и L>10cm – 61 (22,68%). Аналогична зависимост се установява и 

при СЕ2 – най-голям е броят на кистите с размер M – 55 (61,80%). При не-

активните кисти от тип СЕ4 с размер М са 12 (70,59%) и само 1 е с размер 

L (>10cm) (Табл. 16). 
Таблица 16.  

Ехографска характеристика на кистите при първична КЕ за периода 2004 – 2013 г. от югоизточния 

родопски регион според Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

Размер на  

кистите 

Тип кисти,  брой (%) 

CE1 CE2 CE3a CE3b CE4 CE5 Общо 

S <5 cm 63 (23,42) 18(20,22) 0 0 4 (23,53) 14 (70) 99 (24,38) 

M 5-10cm 145(53,90) 55(61,80) 1(100) 8 (80) 12(70,59) 6 (30) 227 (55,92) 

L >5 cm 61 (22,68) 16(17,98) 0 2 (20) 1 (5,88) 0 80 (19,70) 

Общо 269 (100) 89 (100) 1(100) 10(100) 17 (100)  20(100) 406 (100) 

При вторична КЕ, преобладават СЕ1 с размер S<5 cm – 29 (55,77%), 

докато при СЕ2 най-голям е броят на кистите с размер М (от 5 до 10 cm) – 

23 (54,76%), следвани от 13 (30,95%) с размер L (>10 cm). При неактивните 

калцифицирали СЕ5 кисти, не се установяват такива с размер над 10 cm и 

при първична, и при вторична КЕ (Табл. 17). 
Таблица 17.  

Ехографска характеристика на кистите при вторична КЕ за периода 2004 – 2013 г. в югоизточния 

родопски регион според Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

Размер на  

кистите 

Тип кисти,  брой (%) 

CE1 CE2 CE3a CE3b CE4 CE5 Общо 

S <5 cm 29 (55,77) 6 (14,29) 0 3 (75) 8(72,73) 5(100) 51 (44,35) 

M 5-10cm 15 (28,85) 23 (54,76) 0 1 (25) 2 (18,18) 0 41 (35,62) 

L >5 cm 8 (15,38) 13 (30,95) 1 (100) 0 1 (9,09) 0 23 (20,03) 

Общо 52 (100) 42 (100) 1 (100) 4 (100) 11 (100) 5(100) 115 (100) 

0%

20%

40%

60%

80%

CE 1 CE 2 CE 3a CE 3b CE 4 CE5

66,24% 

21,92% 

0,25% 2,46% 4,19% 
4,93% 

45,21% 
36,52% 

0,87% 
3,47% 9,58% 

4,35% 

ПЪРВИЧНА КЕ ВТОРИЧНА КЕ 



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

29 

1.9. Други образни методи на изследване 

С диагностична и диференциално-диагностична цел са осъществени 

147 КТ изследвания, от които 91 при чернодробна локализация на КЕ, 22 

при белодробна, 25 при съчетана КЕ и 9 при други по-редки локализации. 

При 6 пациенти е осъществено МРИ. От всичко регистрираните 358 случая 

на КЕ с чернодробна локализация, от които 352 консултирани и лекувани в 

лечебни заведения, само при 120 (34,29%) има данни за осъществено рент-

геново изследване на гръдния кош.  

1.10. Приложено лечение (хирургично или неоперативно) 

1.10.1. Лечение на чернодробни ехинококови кисти 

Познаването на етап-специфичния подход при неусложнена чернод-

робна КЕ от специалистите, които практикуват в ендемични райони, е 

важно за диагностиката и за рационалното клинично поведение. Експерти-

те на Неформалната работна група по ехинококозата към СЗО публикуват 

препоръките си за лечение през 2010 г. (Brunetti et al., 2010). Въпреки това, 

ние сравнихме лечението на пациенти с неусложнена КЕ на черния дроб от 

региона, с препоръчания етап-специфичен подход, за периода 2004 – 2013 

г. За целта рекласифициране ехографски установените преди лечението 

ехинококови кисти съгласно Ултразвуковата класификация на WHO-

IWGE (WHO, 2003).   

От установените 358 лица (209 жени, 149 мъже) със самостоятелна 

чернодробна локализация на КЕ, събрахме подробни данни за 334 (195 же-

ни, 139 мъже), на възраст от 4 до 84 г., от които 31 са от 0 до 19 г. Опера-

тивно лечение е приложено при 241 (72,16%) от тях, ПАИР при 43 

(12,87%) и медикаментозна терапия при 29 (8,68%). Подходът „изчакване и 

наблюдение” е използван при 21 (6,29%) пациенти. Операция са отказали 

трима. При една пациентка не е предприето лечение поради бременност. 

При 6 лица не е било възможно провеждане на етиологично лечение пора-

ди настъпила внезапна смърт от анафилактичен шок, причинен от спон-

танна руптура на недиагностицирана ехинококова киста. Поради липса на 

подробни данни, 14 пациенти са изключени от анализа. 

След като рекласифицирахме кистите, от 406 неусложнени чернод-

робни кисти, установихме следните типове: CE1 – 252, CE2 – 99, CE3a – 4, 

CE3b – 9, CE4 – 20 и CE5 – 22. При 58 (53,9%) от пациентите се касае за 

рецидивна КЕ, от които 35 са след предходна операция, 4 след ПАИР, 4 

след лечение с Albendazole и при 15 не намерихме данни за вида на пред-

хождащото лечение.  

1.10.2. Хирургично лечение на чернодробни ехинококови кисти 

От оперираните 241 лица, установихме 36 (14,94%) с усложнена чер-

нодробна КЕ и 205 (85,06%) с неусложнена чернодробна КЕ.  
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В резултат на осъществена предоперативно абдоминална ехография 

на 205 пациенти с неусложнена чернодробна КЕ са регистрирани и послед-

ващо оперативно потвърдени 156 с 1 киста, 39 с две чернодробни кисти и с 

≥3 кисти – 10 пациенти. Общият брой на неусложнените кисти е 270, като 

най-голям е броят на оперираните кисти тип СЕ1 – 167 (61,85%), от които 

с размер ≥ 5сm – 139 (83,2%). Всички кисти са потвърдени като 

Е. granulosus след хирургичната процедура (Табл. 18). 

Таблица 18. 

Лекувани оперативно ехинококови кисти за периода 2004 – 2013 г. при пациенти с неусложнена 

чернодробна КЕ от югоизточния родопски регион според  

Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

Тип кисти S M L Общо 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

CE1 28 10,37 91 33,70 48 17,78 167 61,85 

CE2 15 5,56 53 19,63 19 7,04 87 32,22 

CE3a 0 0,00 2 0,74 0 0,00 2 0,74 

CE3b 0 0,00 1 0,37 1 0,37 2 0,74 

CE4 4 1,48 2 0,74 1 0,37 7 2,59 

CE5 4 1,48 1 0,37 0 0,00 5 1,85 

Общо 51 18,89 150 55,56 69 25,56 270 100 

От пациентите, които имат повече от една киста, оперативно лечение 

е осъществено само при един пациент, който има едновременно кисти тип 

CE1 и CE2, както е според изискванията на експертния консенсус на WHO-

IWGE. Относно оперираните с неактивни кисти, при 2-ма пациенти с общ 

брой 5 кисти тип CE4 – CE5 и при 2-ма пациенти с общ брой 2 кисти тип 

CE4 – CE5, не се установява съчетание с активни кисти от тип и размер, 

които да изискват оперативно лечение съгласно експертния консенсус на 

WHO-IWGE. 10% от оперативните интервенции са извършени при неус-

ложнени кисти тип CE1<5cm, които отговарят на самостоятелна терапия с 

Albendazole. 

Противорецидивна химиопрофилактика с Albendazole е проведена 

само на 100 (41,49%). Причината за това най-вероятно е, че повечето паци-

енти са оперирани в болници от региона, а в България Albendazole се ре-

имбурсира, само ако е предписан от специалисти по медицинска паразито-

логия, каквито не работят по договор с НЗОК в СИМП в областите Кър-

джали, Смолян и Хасково. 

1.10.3. ПАИР на чернодробни ехинококови кисти и на ехиноко-

кови кисти в други коремни органи 

С ПАИР са лекувани общо 48 пациенти. От тях 43-ма с чернодробна 

локализация с общо третирани 61 неусложнени кисти (Табл. 19). Пациен-

тите само с 1 киста в черния дроб са 28, с 2 кисти са 12 и с 3 кисти – 3-ма. 
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Най-голям е относителният дял на кистите СЕ1 – 51 (83,6%), повечето от 

които с размери ≥5cm – 35 (68,6%). Всички кисти са потвърдени като Е. 

granulosus след микроскопски анализ на течност от кистата. 

Таблица 19 . 

Лечение с ПАИР на ехинококови кисти за периода 2004 – 2013 г. при пациенти с неусложнена  

чернодробна КЕ от югоизточния родопски регион според  

Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

Тип кисти S M L Общо 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

CE1 16 26,23 29 47,54 6 9,84 51 83,6 

CE2 1 1,64 2 3,28 2 3,28 5 8,2 

CE3a 0 0 0 0 1 1,64 1 1,64 

CE3b 0 0 2 3,28 1 1,64 3 4,92 

CE4 0 0 0 0 1 1,64 1 1,64 

CE5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 17 27,87 33 54,1 11 18,03 61 100 

Нашето проучване установи, че 7% от осъществените ПАИР са при 

многокамерни кисти тип СЕ2 и CE3b, които имат висок процент на реци-

диви. 

ПАИР е осъществен и при 5 пациенти с кисти разположени в други 

органи в коремната кухина: (СЕ2, S-1) при пациент с киста в левия бъбрек, 

(CE1, L-1) на пациент в мезентериума, при 2-ма пациенти със съчетана КЕ 

в черния дроб (CE1-2, M-2) и слезката (CE1-2, S-1, M-1) и един пациент в 

черния дроб (CE1, L-1) и в левия бъбрек (CE1, M-1). 

Противорецидивна химиопрофилактика с Albendazole е проведена 

при повече от 2/3 от пациентите след осъществен ПАИР – 35 (72,92%). 

1.10.4. Самостоятелно противопаразитно медикаментозно лече-

ние при чернодробна КЕ 

Самостоятелно медикаментозно лечение с Albendazole е осъществе-

но при 29 пациенти с чернодробна КЕ, от които 11 с първична КЕ и 18 с 

рецидивна КЕ с общ брой 52 кисти, въз основа на протокол, издаден от 

специалист по медицинска паразитология на пациенти с потвърдена диаг-

ноза КЕ, съгласно изискванията на НЗОК. Преобладават пациентите с тип 

СЕ1 – 33 (63,47%), от които повечето са с размер S – 27 (51,92%), следвани 

от тип СЕ2 – 7 (13,46%). С Albendazole са лекувани и девитализирани кис-

ти, от които 6 тип СЕ4 (11,54%) и една тип СЕ5 (1,92%), както и 21% от 

многокамерните тип СЕ2 и CE3b, които много често рецидивират след ме-

дикаментозно лечение (Табл. 20).   
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Таблица 20 . 

Лечение на ехинококови кисти самостоятелно с Albendazole за периода 2004 – 2013 г. при пациенти 

с неусложнена чернодробна КЕ от югоизточния родопски регион според  

Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE 

Тип киста S M L Общо 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

CE1 27 51,92 5 9,62 1 1,92 33 63,47 

CE2 3 5,77 3 5,77 1 1,92 7 13,46 

CE3a 0 0,00 1 1,92 0 0 1 1,92 

CE3b 3 5,77 0 0 1 1,92 4 7,69 

CE4 3 5,77 3 5,77 0 0 6 11,54 

CE5 1 1,92 0 0 0 0 1 1,92 

Общо 37 71,15 12 23,08 3 5,77 52 100 

В България Albendazole се предписва в курсове от 30 дни, с 15-

дневно прекъсване между тях, а не като непрекъснат прием, както се пре-

поръчва от експертния консенсус на WHO-IWGE (Bruneti et al., 2010). 

Причината за това е, че реимбурсацията на лекарствата от НЗОК е съглас-

но дозата и начина на приложение, посочени в кратката характеристика на 

лекарствения продукт. Това е практика и в други европейски страни, която 

възпрепятства актуалното приложение на съответното лекарство. 

1.10.5. Изчакване и наблюдение е предприето при 22-ма пациенти – 

21 с неусложнена чернодробна КЕ и 1 с КЕ на слезката. Всички пациенти с 

чернодробна КЕ, при които не е предприето лечение, са с ехографски 

данни за девитализирани (неактивни) кисти – СЕ4 и СЕ5, с общо 23 чер-

нодробни кисти (Табл. 21). Девитализирана е и кистата при пациента с КЕ 

на слезката-тип СЕ5 с размер S.  

Таблица 21 .  

Пациенти с ехинококови кисти чрез прилагане на подхода „изчакване и наблюдение” за периода 

2004 – 2013 г. с неусложнена чернодробна КЕ от югоизточния родопски регион на България според 

Ултразвуковата класификация на WHO-IWGЕ 

Тип киста S M L Общо 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

CE1 1 4,35 0 0 0 0 1 4,35 

CE2 0 0 0 0 0 0 0 0 

CE3a 0 0 0 0 0 0 0 0 

CE3b 0 0 0 0 0 0 0 0 

CE4 2 8,7 4 17,4 0 0 6 26,09 

CE5 12 52,17 4 17,4 0 0 16 69,56 

Общо 15 62,22 8 37,78 0 0 23 100 
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1.10.6. Лечение при съчетана КЕ, локализирана в черен дроб и в 

други органи 

Установени са 41 пациенти със съчетана КЕ в черен дроб и в други 

органи. От тях 33 (80,48%) са оперирани, 3-ма (7,32%) са лекувани с ПАИР 

и при 5-ма (12,20%) е проведено самостоятелно медикаментозно лечение с 

Albendazole. Противорецидивна химиопрофилактика с Albendazole е наз-

начена при 23 (56,09%) пациенти от лекуваните оперативно и с ПАИР. 

1.10.7. Лечение при друга локализация на ехинококовите кисти 

С белодробна КЕ са регистирани 51 лица. От тях са оперирани 47 

(92,16%) и при 4 (7,84%) е приложено медикаментозно лечение. От опери-

раните 47 химиопрофилактика с Albendazole е проведена при 24 лица 

(51,06%) и при 23-ма (48,94%) не е назначена. 

Останалите пациенти с редки локализации на КЕ-в мускулатура, 

плевра, сърце, око и млечна жлеза са лекувани оперативно. 

1.11. Изход от заболяването 

Изходът от заболяването при изследвания от нас контингент показва, 

че повечето са класифицирани като оздравели – 329, починалите са 20 и с 

рецидивна КЕ са 98 лица.  

1.12. Вторична (рецидивна) кистна ехинококоза 

Вторичната (рецидивна) КЕ се наблюдава при 98 (20,63%) от общия 

брой на заболелите от КЕ в югоизточния родопски регион през 2004 – 2013 

г. със средна заболяемост 1,84%₀₀₀. Средната заболяемост по области за 

периода е следната: Кърджали – 2,32%₀₀₀, следвана от Смолян – 2,22%₀₀₀ 
и Хасково – 1,34%₀₀₀ (Табл. 22). 

Таблица 22. 

Брой случаи и заболяемост от вторична КЕ по години и средно за периода 2004 – 2013 г. в  

югоизточния родопски регион, областите Кърджали, Смолян и Хасково 

Години Вторична КЕ в югоиз-

точния родопски регион 

Вторична КЕ в 

област Кърджали 

Вторична КЕ в 

област Хасково 

Вторична КЕ в 

област Смолян 

Бр Заболяемост  

%₀₀₀ 
Бр Заболяемост 

%₀₀₀ 
Бр Заболяемост 

%₀₀₀ 
Бр Заболяемост 

%₀₀₀ 

2004 8 1,43 3 1,88 1 0,37 4 3,01 

2005 7 1,26 0 0 3 1,13 4 3,05 

2006 8 1,45 4 2,54 3 1,14 1 0,74 

2007 4 0,73 0 0 2 0,76 2 1,56 

2008 13 2,4 4 2,56 5 1,93 4 3,16 

2009 19 3,55 8 5,17 5 1,95 6 4,80 

2010 9 1,7 5 3,26 4 1,58 0 0 

2011 11 2,13 4 2,63 4 1,64 3 2,49 

2012 12 2,34 5 3,3 5 2,07 2 1,68 

2013 7 1,38 3 2,0 2 0,84 2 1,72 

Общ бр/ 

средно за 

периода 

98 1,84 36 2,32 34 1,34 28 2,22 
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Проучването динамиката на годишната заболяемост от вторична КЕ 

за югоизточния родопски регион, въз основа на нашите данни, показва пи-

кове на заболяемостта през 2008 г. – 2,4%₀₀₀ и 2009 г. – 3,55%₀₀₀. За същия 

период заболяемостта, изчислена по официално съобщените случаи, не по-

казва значима динамика – най-ниска заболяемост през 2010 г. – 0,57%₀₀₀ и 

най-висока през 2011г. от 1,36%₀₀₀ (Фиг. 9). Средната заболяемост за пе-

риода 2004 – 2013 г. от рецидивна КЕ по данни на РЗИ възлиза на 

1,01%₀₀₀.  

Фигура 9.  

Динамика на заболяемостта (на 100 000 население) от рецидивна КЕ за периода 2004 – 2013 г. в 

югоизточния родопски регион на България 

 

1.13. Смъртност и леталитет 

През периода 2004 – 2013 г. в югоизточния родопски регион на Бъл-

гария събрахме данни за починали 12 лица от КЕ, (по области: от  Кърджа-

ли – 9, от Хасково – 2, от Смолян – 1), които сравнихме с данните на НСИ. 

Установихме, че 5 от починалите лица по наши данни не са кодирани с ос-

новна причина за смърт в рубрика „ехинококоза” и липсват в базата данни 

на НСИ. От друга страна, НСИ съобщава за други 8 починали лица от ехи-

нококоза (4-ма от област Хасково, 2-ма от област Смолян и 2-ма от област 

Кърджали), които не се регистрирани в съответната РЗИ, както и при съ-

дебния лекар в Кърджали. След като обобщихме данните от всички източ-

ници, установихме, че по причина КЕ са починали общо 20 лица (Фиг. 10) 

Фигура 10. 

Разпределението на починали от КЕ лица от югоизточния родопски регион през периода  

2004 – 2013 г. по брой и припокривания от три източника 
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Средната смъртност от КЕ през 2004 – 2013 г. за региона възлиза на 

0,37%₀₀₀, която е 2,85 пъти по-висока от средната смъртност при същата 

паразитоза за страната – 0,13%₀₀₀ (97 починали по данни на НСИ). Дина-

миката на смъртността показва, че тя е най-висока през 2012 г. – 0,98%₀₀₀ 
и през 2005 г. – 0,72%₀₀₀. От трите области с най-висока средна смъртност 

е Кърджали – 0,71%₀₀₀ (11 починали), следвана от Смолян – 0,25%₀₀₀ (3 

починали) и Хасково – 0,24%₀₀₀ (6 починали) (Фиг. 11). 

Фигура 11.  

Динамика на смъртността от КЕ сред населението (на 100 000) за периода 2004 – 2013 г. в областите 

Кърджали, Смолян и Хасково, югоизточния родопски регион и в България 

 

Разпределението на починалите 20 лица от КЕ по пол показва, че по-

засегнати са мъжете – 11 (55%) или средна смъртност 0,42%₀₀₀, в сравне-

ние с жените – 9 (45%) или средна смъртност 0,33%₀₀₀. От КЕ са починали 

4 деца – две на 9 години от област Кърджали, едно на 15 години от област 

Смолян и най-малкото – на 5 години, от село Криво поле, област Хасково. 

Последното е починало през 2013 г. в резултат на анафилактичен шок 

вследствие руптурирала чернодробна ехинококова киста. Смъртността от 

КЕ в детско-юношеската възраст в югоизточния родопски регион е 

0,38%₀₀₀, докато за страната е 0,05%₀₀₀. Най-висока е смъртността във 

възрастта над 70 г. – 0,74%₀₀₀ (Табл. 23). 
Таблица 23.  

Брой починали и смъртност от КЕ сред населението (на 100 000) по възрастови групи, за периода 

2004 – 2013 г. в областите Кърджали, Смолян, Хасково, югоизточния родопски регион и в България 

Възрастови групи Кърджали  

Бр. (%₀₀₀) 

Хасково 

Бр.(%₀₀₀) 

Смолян 

Бр.(%₀₀₀) 

Югоизточен родопски регион 

Бр. (%₀₀₀) 

България  

Бр. (%₀₀₀) 

0-19г. 2 (0,61) 1 (0,2) 1 (0,44) 4 (0,38) 7 (0,05) 

20-29г. 3 (1,36) 0 0 3 (0,43) 9 (0,09) 

30-39г. 0 0 0 0 8 (0,07) 

40-49г. 2 (0,88) 0 0 2 (0,26) 6 (0,06) 

50-59г. 2 (0,91) 1 (0,27) 1 (0,49) 4 (0,50) 12 (0,11) 

60-69г. 1 (0,6) 0 1 (0,66) 2 (0,32) 22 (0,24) 

> 70г. 1 (0,6) 4 (1,1) 0 5 (0,74) 33 (0,35) 

Общо 11 (0,71) 6 (0,25) 3 (0,24) 20 (0,37) 97 (0,13) 

Леталитетът при КЕ в югоизточния родопски регион за периода 

2004 – 2013 г. е 4,19% или 1,88 пъти по-висок от този за страната – 2,23%. 

Динамиката на леталитета достига най-високи стойности през 2012 г. – 

11,90%. Установихме по-ниски стойности от общият леталитет при КЕ 
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както post operationem – 1,14% (4 починали/351 операции), така и след 

ПАИР – 2,08% (1 починал/48 ПАИР).  

Починалите от КЕ в югоизточния родопски регион през 2004 – 

2013 г. са 0,016% от общия брой на умиранията в региона (74 413) и 

0,001% от общия брой на умиранията в България (1 100 566). През същия 

период средната смъртност от КЕ в югоизточния родопски регион е значи-

телно по-ниска от средната обща смъртност (1 308,95%₀₀₀) в същия реги-

он, почти еднаква със средната смъртност от вирусен хепатит – 0,38%₀₀₀ и 

по-висока от причинената от ХИВ – 0%₀₀₀. 

1.14. Наличие на рискови фактори 

С цел да проучим кои са най-често срещаните рискови фактори при 

КЕ на територията на югоизточния родопски регион, осъществихме анали-

тично епидемиологично проучване на принципа случай–контрола чрез 

структурирано, еднократно и индивидуално интервю с болни лица от КЕ, 

като паралелно използвахме и официалните данни в картите за извършено 

епидемиологично проучване на случай с ехинококоза от РЗИ. Същите въп-

роси зададохме на участниците в контролната група, които са здрави по 

отношение на заболяването КЕ. Участниците от двете групи са от югоиз-

точния родопски регион и са уеднаквени по брой, пол, възраст и местожи-

веене в град и село. От анкетираните 383 пациенти с КЕ и 383 здрави, във 

всяка от двете групи, преобладават жените – 217 (56,66%), в сравнение с 

мъжете 166 (43,34%). По възрастови групи най-голям е относителният дял 

над 20-годишна възраст – 326 (85,12%), в сравнение с детско-юношеската 

– 57 (14,88%). Живеещите в селата са 229 (59,79%), а в градовете – 154 

(40,21%)  

По силата си на действие, експонирането на рисковия фактор „отг-

леждане на плодове и зеленчуци за лична консумация” е с най-висока 

оценка на риска за КЕ за популацията, от която е направена извадката – 

OR=2,22 (95% CI, 1,60-3,08). Почти двукратно се повишава рискът при 

въздействието на фактора „консумация на неизмити плодове и зеленчуци” 

– OR=1,79 (95% CI, 1,34-2,38). В групата на работещите, безработните и 

пенсионерите, водещ рисков фактор е „предишна професия свързана с 

контакт с животни” – OR=2,27 (95% CI, 1,41-3,65). Установихме, че полз-

ването на обществено водоснабдяване – OR=0,21 (95% CI, 0,12-0,39) и 

висшето образование – OR=0,29 (95% CI, 0,09-0,90), са протективни фак-

тори. 

С най-висок риск за възникване на КЕ в зависимост от наличието на 

животни в битова среда е притежаването на куче – OR=1,49 (95% CI, 1,12-

1,99) и обитаването на къща с двор, в който се отглеждат селскостопански 

животни – OR=1,47 (95% CI, 1,08-2,00). На първо място в подгрупата на 

хората, които отглеждат кучета е рисковият фактор „хранене на кучето с 

термично необработени продукти от животни (вътрешни органи и др.)” – 
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OR=5,04 (95% CI, 3,12-8,15), четирикратно се увеличава рискът при отг-

леждане на ловно – OR=3,76 (95% CI, 1,31-10,81) и трикратно при отглеж-

дането на домашно (дворно) куче – OR=2,89 (95% CI, 1,35–6,19). Считаме, 

че това се дължи на нередовното обезпаразитяване на кучетата, независи-

мо от предназначението им. На следващо място е рисковият фактор отг-

леждане на куче ≥10 години – OR=2,66 (95% CI, 1,38-5,11). С почти двук-

ратно повишен риск са хората, които са отглеждали 2 или 3 кучета през 

годините – OR=1,64 (95% CI, 1,01-2,68). Протективни фактори са обез-

паразитяване на кучето – OR=0,23 (95% CI, 0,14-0,37) и най-вече когато са 

използва празиквантел през 8 седмици – OR=0,46 (95% CI, 0,23-0,91). 

Moro et al. (2008) намират повишен риск при отглеждалите над 10 

кучета (OR=8,7; 95% CI, 1,3-57,5) и овце (OR=5,9; 95% CI, 1,2-28,1). Дан-

ните на Campos-Bueno et al. (2000), посочват като основни рискови факто-

ри храненето на кучетата със сурови вътрешности (OR=3,99; 95% CI, 1,94-

8,20), а Larrieu et al. (2002) – наличие на болен от КЕ член на семейството 

(OR=3,11; 95% CI, 0,92-10,47). Разликите в рисковите фактори за КЕ на те-

риторията на различни страни и региони са обусловени от несъответствия-

та в социално-икономическото ниво на обществото, в бита, вярванията и 

традиционните практики. 

1.15. Взаимодействие между епидемичния и епизоотичния проце-

си при кистната ехинококоза 

От анкетираните 663 участници от скрининга, проведен в четирите 

села на община Кирково, 49,32% съобщават, че отглеждат куче, а ние ус-

тановихме, че в общинската администрация са регистрирани само 3 кучета. 

Настоящото проучване доказва, че липсват точни регистри на кучетата във 

всички 28 общини от югоизточния родопски регион. За периода 2004 – 

2007 г. в общинските администрации не са били създадени регистри или са 

нямали регистрирани кучета. От 2008 до 2014 г. в югоизточния родопски 

регион са регистрирани общо 11 291 кучета. Най-голям е техният брой в 

област Смолян – 5 056, следван от област Хасково – 4 774 и най-малък в 

област Кърджали – 1 461. По официални данни от общинските админист-

рации през 2008 – 2014 г. заловените и/или преброени безстопанствени 

кучета са 5 506 броя, а преброените скитащи кучета при пролетната так-

сация на дивеча в ловностопанските райони от региона са 24 225. Общият 

брой на кучетата (регистрирани, безстопанствени и скитащи) в югоизточ-

ния родопски регион през периода 2008 – 2014 г. възлиза на 41 022 или 

средно за периода едно куче се пада на 84 жители.  

Във връзка с приетата от закона двустепенна регистрация на кучета-

та (в общините и в БАБХ) сравнихме броя на регистрациите в двете систе-

ми след създаването на БАБХ през 2011 г. Регистрираните кучета за пери-

ода 2011 – 2014 г. в общинските администрации от територията на юго-

източния родопски регион (4 287) се разминава съществено с данните от 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moro%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17949765
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информационната система ВетИС на БАБХ (1 409) или в общините са ре-

гистрирани около три пъти повече кучета. По области същото съотноше-

ние на регистрациите общини/ВетИс се наблюдава за област Хасково – 

2 270/383 и за област Смолян – 1 679/428, докато за област Кърджали съ-

отношението е обратното – 338/598. 

За периода 2008 – 2013 г. установихме значителна по сила положи-

телна корелационна зависимост между броя на кучетата и заболяемостта 

от КЕ при хората (коефициент на корелация на Спирман 0,502; P<0,0001) 

(Фиг. 12). 
Фигура 12. 

Диаграма на разсейването, установяваща корелационната зависимост между броя на кучетата и 

заболяемостта от КЕ в югоизточния родопски регион за периода 2008 – 2013 г. 

 
 

С получените резултати може да обясним част от причините за по-

вишената заболяемост от КЕ в региона. 

По данни на ОДБХ-Кърджали от 2004 до 2013 г. в кланиците на об-

ласт Кърджали са заклани общо 212 486 животни, от които инвазирани с 

E. granulosus – 402 или екстензинвазия 0,19%. По вид закланите и опарази-

тени животни са както следват: овце – 8 630, от които опаразитени – 247 

(2,86%); агнета – 48 507, от тях опаразитени – 23 (0,05%); говеда – 26 005, 

от които опаразитени 132 (0,51%) и свине – 129 344, с опаразитени 20 

(0,02%). 

БАБХ ни предостави данни от кланиците за червено месо в Хасково 

за периода 2010 до 2013 г., в които са заклани 104 573 животни (говеда – 

270, агнета – 4 435 и свине – 99 868), сред които не е установена кистна 

ехинококоза.  

Въз основа на обобщените данни от кланиците за червено месо не 

може да се направи заключение за реалната инвазираност с хидатидна ехи-

нококоза в региона, тъй като от една страна в тях се докарват животни от 

цялата страна и от чужбина, а от друга – в област Смолян няма кланици. 
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Данните за страната за периода 2009 – 2013 г., събрани от БАБХ, со-

чат, че при кланичния месопреглед хидатидна ехинококоза е установена до 

28,6% при овцете, 6,47% при говедата, в агнетата – 6,63% и най-малко при 

свинете – 0,06% (Фиг. 13). 
Фигура 13. 

Хидатидна ехинококоза за периода 2009 – 2013 г. при кланичния месопреглед сред някои домашни 

животни в България по официални данни на БАБХ 

 

Сравнителният анализ на данните от кланичния месопреглед в стра-

ната за 2004 г. (EFSA, 2010) и на събраните от нас от БАБХ за 2013 г. по-

казва нарастване на заразеността с ехинокок при овцете (от 7,5% на 

15,01%) и намаляване при говедата (от 17,91% на 9,69%) и свинете (от 

2,19% на 0,04%). 

2. Eхографски скрининг в селища с данни за по-често регистри-

ране на случаи с КЕ, съчетан с имунологични и молекулярно-

биологични изследвания и определяне характеристиката на отк-

ритите ехинококови кисти според Ултразвуковата класификация 

на WHO-IWGE 

Ранното откриване на КЕ води до предотвратяване на усложненията, 

ограничава медико-социалните последици и икономическите загуби. То е 

възможно чрез масов скрининг (Oku et al., 2004). За целите на проучването 

използвахме най-чувствителния и специфичен метод за скрининг – ултраз-

вуково изследване на коремните органи на 1 051 души от рискови групи и 

осем села (Фиг. 14).  

Тъй като в региона най-засегнато от тази зооноза е селското населе-

ние, една от целите беше да оценим разпространението на КE сред жите-

лите на селата. На пациентите с ехографски данни за кистозни структури и 

КЕ извършихме серологични изследвания за наличие на специфични анти-

тела, а при съгласие и рентгенография на гръдния кош и други образни из-

следвания. 
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Фигура 14. 

Населени места и брой участници в популационен ехографски скрининг в югоизточния родопски 

регион на България, 2014 г. 

 

Участниците в скрининга са на възраст от 1 до 88 г., като до 19 г. са 

246 души (23,41%), от 20 до 59 г. – 560 (53,28%) и над 60 г. – 245 (23,31%). 

559 са жени (53,19%) и 492 – мъже (46,81%). Селски жители са 994 

(94,58%), от които 592 (56,33%) живеят повече от 30 години в същото на-

селено място. Осигурихме достъп до профилактичен ехографски преглед и 

на 232 здравно неосигурените лица (22,07%). От всички участници 

297 (28,26%) са работещи, 281 (26,74%) са безработни, 220 (20,93%) са 

пенсионери, 196 (18,65%) са учащи и 57 (5,42%) са деца до 7 г. възраст. В 

зависимост от степента на завършено образование преобладават лицата с 

основно образование – 515 (49%), следвани от тези със средно – 244 

(23,22%), без образование 161 (15,32%) и с висше 74 (7,04%). 

2.1. УЗ находки при изследваните лица от ехографския скрининг 

При 798 (75,93%) от изследваните лица ехографски не установихме 

патологични отклонения в абдомена. При 253 (24,07%) от тях верифици-

рахме 275 УЗ лезии, които обединихме в 29 групи ехографски заключения. 

Кистозни УЗ находки установихме при 71 (6,76%) от изследваните, от които 

40 (3,81%) бъбречни кисти, следвани от чернодробните 27 (2,57%) и на 

слезката – 2 (0,19%). Най-голям относителен дял от всички патологични 

ехографски находки имат чернодробната стеатоза – 9,61%, и жлъчнокамен-

ната болест – 4% (Табл. 24).  
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Таблица 24. 

Ехографски находки при лицата от популационния ехографски скрининг за КЕ в югоизточния 

родопски регион на България, 2014 г. 

№ Ехографско заключение Брой % 

1 Стеатоза на черния дроб 101 9,61 

2 Камъни в жлъчния мехур 42 4,00 

3 Кисти в бъбреците 39 3,71 

4 Прости кисти в черния дроб 19 1,81 

5 Камъни в бъбреците 14 1,33 

6 Състояние след холецистектомия 10 0,95 

7 Ехинококови кисти в черния дроб 7 0,67 

8 Калцификати в черния дроб 7 0,67 

9 Хемангиом на черния дроб 6 0,57 

10 Холестероза на жлъчния мехур 5 0,48 

11 Спленомегалия 3 0,29 

12 Чернодробна неоплазия 2 0,19 

13 Агенезия на бъбрек 2 0,19 

14 Вродена аномалия на бъбреците 2 0,19 

15 Хидронефроза 2 0,19 

16 Кистозна болест на черния дроб 1 0,10 

17 Метастази в черния дроб 1 0,10 

18 Екстрахепатална холестаза 1 0,10 

19 Киста на слезката 1 0,10 

20 Калцификати в слезката 1 0,10 

21 Хроничен пиелонефрит 1 0,10 

22 Състояние след нефректомия 1 0,10 

23 Ехинококова киста на бъбрека 1 0,10 

24 Ехинококова киста на перитонеума 1 0,10 

25 Ехинококова киста на слезката 1 0,10 

26 Бременност 1 0,10 

27 Ситус инверзус 1 0,10 

28 Яйчникова киста 1 0,10 

29 Асцит 1 0,10 

30 Нормална абдоминална ехография 798 75,93 

Брой ултразвукови изследвания 1051 102,18* 

Брой ултразвукови находки при изследваните хора 1073  

*Сборът е >100%, поради наличие на повече от една ехографска находка при някои пациенти 

2.2. Определяне на стадия и вида на откритите кисти от ехограф-

ския скрининг по Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE. 

От всички участници в ехографския скрининг при 29 (2,76%) лица 

без клинични симптоми установихме кистозни лезии, които отговарят по 

ехографската си характеристика на Ултразвуковата класификация на 

WHO-IWGE.  

Съмнителни за КЕ кистозни лезии (тип CL) установихме при 23 

(2,19%) лица. Чернодробна локализация има при 16 души (от които само 3 
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в левия дял), при двама – едновременно в черния дроб и в бъбреците, при 

4-ма – в десния бъбрек и при един – в слезката. На 19 от лицата с кистозни 

лезии тип СL извършихме допълнително серологично изследване за ехи-

нококоза, с негативен резултат. 

При 6 лица открихме кисти с патогномонична ехографска характе-

ристика за КЕ, като 4-ма от тях са с първична и двама с рецидивна КЕ. 

Всички живеят на село. При четирима от тях (66,67%) кистите са с чернод-

робна локализация, като при 3-ма (75%) лезията е разположена в десния 

дял, а при един (25%) в левия дял на черния дроб. При единия от другите 

два случая, (16,67%), кистата е локализирана в левия бъбрек, а при втория 

(16,67%), е в коремната кухина. Съгласно УЗ класификация на WHO-IWGE 

една от кистите е тип СЕ1, M, две са тип СЕ2, M, една е СЕ4, M и две са 

СЕ5, L и M. При установените от ехографския скрининг шест пациенти с 

ехинококови кисти положителен резултат получихме при тези с тип на 

кистите CE1 и CE2, докато останалите трима с типове СЕ4 и СЕ5 бяха не-

гативни. Тези данни показват, че антителният отговор при пациенти с ехи-

нококоза вероятно зависи и от типа на кистите. 

2.3. Лица, лекувани за КЕ и членове на семейства с болни от КЕ, 

установени при ехографския скрининг 

По анамнестични данни, събрани чрез интервю, регистрирахме 10 

лица, които са лекувани или в момента провеждат лечение за КЕ. При 

шестима от тях ехографската находка беше без изменения. В другите че-

тирима открихме ехографски лезии в абдомена, които определихме по УЗ 

класификация на WHO-IWGE при двама пациенти като тип СЕ4 и СЕ3а, 

M. При мъж на 43 г. намерихме две кисти СЕ4 в черния дроб и една СЕ1 

в слезката, при жена на 78 г. три кистозни лезии тип CL. 

От всички участници в скрининга 71 лица (6,76%) са посочили, че са 

членове на семейства с болни от КЕ, като в две от семействата са имали 

два случая на КЕ, а в останалите – по един случай. При нито един не наме-

рихме ехографска находка, характерна за КЕ. Също така при 35 от тях 

осъществихме и серологично изследване с ELISA за ехинококоза, като 

всички бяха серонегативни. 

2.4. Оценка за разпространението на КЕ от едномоментно проуч-

ване чрез популационен ехографски скрининг в югоизточния родопс-

ки регион на България 

Моментната ехографската болестност от КЕ от осъществения от 

нас популационн ехографски скрининг е 0,6%, а моментната обща болес-

тност от кистна ехинококоза е 1,52%.  

Ехографската болестност от КЕ варира от 0% до 3,22%, а общата бо-

лестност от 0,29% до 9,67%, като данните за всяко населено място са пред-

ставени в Таблица 25.  
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Таблица 25. 

Резултати от едномоментно проучване чрез популационен ехографски скрининг за КЕ в  

югоизточния родопски регион на България, 2014 г. 

№ Населени места 

и групи 

 

Ехографски 

прегледи 

Новооткрити случаи на 

абдоминална КЕ/ 

ехографска болестност 

Регистрирани от 

интервюто лекувани в 

миналото за КЕ 

Общ брой 

случаи с  

КЕ/ обща 

болестност 

Брой Брой % Брой % Брой % 

1 Подрумче 108 1 0,93 1 0,93 2 1,85 

2 Самодива 147 0 0 2 1,36 2 1,36 

3 Шопци 344 1 0,29 0 0 1 0,29 

4 Чорбаджийско 108 1 0,93 0 0 1 0,93 

5 Бенковски 64 0 0 3 4,69 3 4,69 

6 Криво поле 138 2 1,45 0 0 2 1,45 

7 Смилян 31 1 3,22 2 6,45 3 9,67 

8 Арда 58 0 0 1 1,72 1 1,72 

9 Рискови групи 53 0 0 1 1,89 1 1,89 

Общо 1051 6 0,6 10 0,95 16 1,52 

Сравняването на нашите данни с тези на други автори установи, че мо-

ментната ехографска болестност е по-висока в региона, проучван от нас, от-

колкото в област Рио Негро, Аржентина където през 2009 г. е бил 0,4% (Del 

Carpio et al., 2012), от област Керман, Югоизточен Иран през 2011 г. – 0,2% 

(Harandi et al., 2011) и през 2012 г. в област Елязъг, Източна Турция – също 

0,2% (Bakal et al., 2012), и е по-ниска от установената през 2006 г. в Нинся-

хуейският автономен регион на Китай – 1,6% (Yang, et al., 2006). Резултатите 

от изследванията с ехография, последвани от серологичен анализ на пациен-

тите с КЕ и на тези с кисти в абдоминалната кухина, са несъпоставими с про-

ведените предишни сероепидемиологични скринингови изследвания в Бъл-

гария, които имат различен дизайн, и в които са използвани само имуноло-

гични изследвания (Маринова, 2011; Staykova et al., 2009). 

2.5. Молекулярно-биологични изследвания на ехинококови кис-

ти на пациенти от югоизточния родопски регион 

Съвместно с НРЛ „Диагностика на паразитозите“ към НЦЗПБ осъ-

ществихме генотипиране на 28 ехинококови кисти от оперирани пациенти 

от югоизточния родопски регион за периода от 2013 до 2015 г. (Фиг. 15).  
Фигура 15. 

Конвенционален PCR за доказване на ДНК на E. granulosus. Старт М, маркер; старт 1, отрицателен 

контрол; стартове 2–4, клиничен материал (2–3 G1, 4–5 G3) 

                                                   М      1      2        3        4        5 
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Според демографските данни на пациентите 8 от изследваните кисти 

са на оперирани: мъже (28,57%) и 20 са от жени (71,43%), като възрастта 

на болните от ехинококоза е от 10 г. до 83 г. (средна възраст 41г. ± 22). С 

чернодробна локализация са 23 от кистите, с белодробна – 3 и 2 са с под-

кожна. Съгласно Ултразвуковата класификация на WHO-IWGE кистите 

са: тип СЕ1 – 10; тип СЕ2 – 12; една е тип СЕ3b.  

От проведения ДНК-анализ на митохондриалния ген cox1, устано-

вихме, че изследваните ехинококови кисти се отнасят към вида E. 

granulosus sensu stricto, като 15 от изолатите са генотип G1 и 13 – G3. Раз-

ликата между G1 и G3 са две точкови мутации на позиция  51 Т(G3)/C(G1) 

и на позиция 242 C(G3)/T(G1). Разпределението на генотиповете спрямо 

пола и възрастта на пациентите не показа статистически значима разлика 

(Р>0,05). Такава липсва и при сравняване на средния размер на кистите от 

генотип G1 (7,6cm ± 3,5) и G3 (6,5cm ± 3,8) (Р>0,05). Разпределени по Ул-

тразвуковата класификация на WHO-IWGE, 82% от генотип G1 и 73% от 

G3 са ехографски тип СЕ1 (P<0,05). Построихме филогенетичното дърво 

на E. granulosus cox1, което е представено на Фигура 16. 

Фигура 16.  

Филогенетично дърво на E. granulosus cox1, изградено чрез Neighbour-joining метод с 1000 

повторения и външна група E. multilocularis 

 

 

Според проучвания, започнали след 2002 г. най-разпространеният 

вид в България е Е. granulosus sensu stricto, който включва генотиповете 

G1, G2 и G3 (Breyer et al., 2004). Генотипирането на кисти от пациенти от 

проучвания регион доказа отново наличието на двата генотипа G1 и G3, 

които съвпадат с данните и от по-нови изследвания в България (Casulli еt 

al., 2012).  
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3. Санитарно-паразитологични изследвания на околна среда и 

копроовоскопско на кучета в ендемични селища за КЕ за наличие 

на зоопаразитни елементи 

3.1. Фекални проби (копроовоскопия) от различни категории до-

машни кучета 

От изследваните 395 копропроби през 2014 – 2015 г. установихме 

яйца на Taenia spp. при 4 кучета или екстензинвазия от 1,01%. Моноинва-

зия с Тaenia spp. доказахме при две кучета (0,51%) – ловно и овчарско от с. 

Чорбаджийско, общ. Кирково и от с. Комунига, общ. Черноочене. При дру-

ги две кучета диагностицирахме смесена инвазия – едното е ловно куче от 

с. Сливарка, общ. Крумовград (0,25%) с Тaenia spp. и Ancylostomatidae, а 

другото е дворно от с. Рани лист, общ. Кърджали с три вида паразити – 

Тaenia spp., Trichuris vulpis, Toxocara spp. Ловните кучета са високориско-

ви за заразяване на хората, поради близкият контакт между тях. По-висока 

ЕИ с Taenia spp. от средната за групата (1,52%) намерихме при кучета на 

възраст над 3 г., а при тези от 1 до 3 г. – 0,93%. Не открихме инвазирани 

сред кучетата от 6 – 12 месеца. Най-висока ЕИ с Taenia spp. констатирахме 

при овчарските (2,50%), следвана от ловните (2,15%) и селските дворни 

кучета (0,51%). Сред безстопанствените кучетата и отглежданите като до-

машни любимци не намерихме инвазия с Тaenia spp. (Табл. 26) 

Таблица 26. 

Екстензинвазия с Taenia spp. при различни категории домашни кучета 

Категория кучета Брой изследвани Брой инвазирани ЕИ (%) 

Овчарски 40 1 2,50% 

Ловни 93 2 2,15% 

Селски дворни 197 1 0,51% 

Безстопанствени 43 0 0% 

Домашни любимци 22 0 0% 

Общо 395 4 1,01% 

 

У нас съществуват няколко публикации за копроовоскопски изслед-

вания на кучета, които установяват ниска ЕИ за Taenia spp. През 2011 г. 

Киркова изследва копропроби от домашни (508) и скитащи кучета (528) и 

установява тениозни яйца при 0,8% от домашните и при 4,36% от скита-

щите кучета в Южна България. Лалковски и Събев (2009) откриват тени-

озни яйца само в една от изследваните 406 копропроби от кучета в град 

София. За разлика от проучванията в България, в изследвания на селскос-

топанско огнище на ехинококоза в Кавказ опаразитеността на кучетата е 

34,7% (Романенко и съавт., 1989).  
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3.2. Проби почва от околна среда (зеленчукови градини, около 

контейнери за смет и от овчарници) 

От изследваните 301 почвени проби през 2014 – 2015 г. при три ус-

тановихме яйца на Taenia spp., което възлиза на 1% от всички изследвани 

проби. Едната положителна проба е от зеленчукова градина в с. Гулия, 

общ. Крумовград. Втората находка е от почва на детска площадка в цент-

ралната част на с. Чорбаджийско, общ. Кирково. Третата позитивна проба 

е от овчарник в с. Висока поляна общ. Кърджали, а във фецеса на овчарс-

кото куче констатирахме смесена инвазия с Toxocara spp. и 

Ancylostomatida, което е показател за липса на профилактични обезпарази-

тявания на животното. 

Най-много са контаминирани с яйца на Taenia spp. почвените проби 

от детски площадки (12,5%), следвани от тези от зеленчукови градини 

(0,9%) и от овчарници (0,65%). Не намерихме тениозни яйца в почвени 

проби около контейнерите за смет (Табл. 27). 
Таблица 27. 

Изолирани яйца на Taenia spp. от различни видове почвени проби 

Вид почвена проба Брой изследвани Брой проби с яйца (%) 

Детски площадки 8 1 12,5% 

Зеленчукови градини 111 1 0,9% 

Овчарници  154 1 0,65% 

Около контейнери за смет 28 0 0 

Общо 301 3 1% 

През месец декември 2015 г., 12 седмици след религиозния празник 

Курбан байрам, когато масово се колят жертвени животни, събрахме поч-

вени проби от 120 овчарника от община Кърджали, в които овцете се отг-

леждат заедно с кучета. Въпреки че бяха събрани проби от мястото на ку-

чешката постеля, не намерихме тениозни яйца. Установихме висока кон-

таминираност с други инвазионни зоопаразитни елементи (37,5% от про-

бите), което е доказателство, че стопаните не обезпаразитяват системно 

овцете и кучетата си. Отсъствието на тениозни яйца ни дава основание да 

допуснем, че кучетата не са били хранени със сурови вътрешности и/или 

заклани животни за Курбан байрам не са били опаразитени с ехинокок. 

Санитарно-паразитологични изследвания за доказване на зоопари-

зитни елементи в гр. Стара Загора извършват Georgieva et al. (1999), като 

установяват контаминираност на 67,2% от 161 почвени проби, и Чакърова 

(2012) – контаминираност на 78,9% от 38 проби, от които с яйца на Taenia 

spp. – 12,5 %. Йорданова и Харизанов (2013) съобщават, че сред изследва-

ните 6414 почвени проби в цялата страна 0,21% са контамирани с инвази-

онни елементи. 
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От 28 почвени проби събрани около контейнери за смет, зоопаразит-

ни елементи намерихме само при две (7,14%) – едната с Capillaria spp. и 

другата с Toxocara spp., което съвпада и с липсата на инвазия с Тaenia spp. 

при изследваните безстопанствени кучета.  

Сред изследваните 111 почвени проби от зеленчукови градини в дво-

рове на селски къщи установихме само 4 (3,6%) контаминирани с инвази-

онни елементи, от които една е с Taenia spp. и по една с Toxocara spp., 

Trichuris vulpis и Coccidia spp.  

От осемте почвени проби от детски площадки 2 (25%) са контамини-

рани – едната е с Taenia spp., а другата с Toxocara spp. 

Ниската контаминираност с тениозни яйца (0,9%) на пробите от зе-

ленчуковите градини в селските дворове, събирани целогодишно през 2014 

г., може да се обясни с голямото количество валежи, които отмиват онко-

сферите от повърхността на почвата. За същата година средногодишната 

валежна сума за станция Кърджали е 1088,9 mm или 167% спрямо нормите 

за референтния период 1961 – 1990 г. (НИМХ-БАН, 2016). 

4. Проучване нивото на здравните знания по епидемиологията и 

профилактиката на ехинококозата 

4.1. Сред членове на семейства на лица, заболели от КЕ 

От всички 1051 участници в ехографския популационен скрининг 

открихме 71 лица – членове на семейства на болни от КЕ.  

Демографските данни за анкетираните роднини на лица, болни от 

КЕ, са както следва: мъже – 31 (43,66%) и жени – 40 (56,34%), на възраст 

от 2 г. до 85 г., от които до 19 г. – 17 (23,94%) и над 20 г. – 54 (76,06%). 

Сред тях преобладават селските жители – 63 (88,73%); лицата с основно 

образование – 31 (43,66%), а по вероизповедание, мюсюлманите – 57 

(80,28%).  

Контакт с животни в предишната си професия са имали 7 (14,29%), а 

при настоящата само 2 (7,41%). Въпреки наличието на близки родственици 

с КЕ, при 36 (50,70%) от анкетираните липсват познания за заразяването с 

паразита. 

Рискови навици свързани с контакт с животни в предишната си про-

фесия са имали 7 (14,29%), а при настоящата само 2 (7,41%) от анкетира-

ните. Плодове, зеленчуци, билки и трахана сушат на земята 7 души 

(9,86%).  

Като източник на питейна вода основно се използва обществен во-

доизточник от 69 лица (97,18%) и само 2 (2,82%) се снабдяват от собствен.  

38 (53,52%) от анкетираните използват вода за пиене и миене на съдовете 

от друг водоизточник. Плодове и зеленчуци за лична консумация отглеж-

дат 64 (90,14%) от анкетираните, като 35 (49,3%) от тях съобщават, че ги 

консумират неизмити. 
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Собственици на кучета са 43,66% от анкетираните членове на се-

мейства с  КЕ, от които 54,84% ги отглеждат в продължение на 3 до 9 го-

дини, над 10 г. – 41,93% и 3,23% от няколко месеца до 2 г. До едно куче 

имат 23 (74,19%), от 2 до 3 броя – 5 (16,13%) и над 4 – трима (9,68%). В 

зависимост от ролята, за която са обучени, те най-често са дворни – 24 

(77,42%), овчарски – 5 (16,13%) и ловни – 2 (6,45%). Кучетата се отглеждат 

при два режима – завързани 21 (67,74%) или свободно пуснати из двора – 

10 (32,26%). 12 (38,71%) от анкетираните не обезпаразитяват кучето си, а 

от собствениците, обезпаразитяващи своите кучета, 14 (73,68%) дават пра-

зиквантел през 8 седмици и 5 (26,32%) нямат точен график за даване на 

лекарство. Само 8 от собствениците (25,81%) хранят кучето си със сурова 

храна, а повечето – 23 (74,19%) с термично обработена храна. Не допускат 

кучето в жилището си 30 (96,77%) лица. Контакт с друго куче имат 8 

(11,27%) души. Вероятна причина за подобрените навици по отношение на 

източника на паразитозата – кучето е, че в разговорния български език 

причинителят на инвазията се нарича „кучешка тения”. Това осигурява по-

вишено внимание към кучето в семейства с болен от КЕ. 

Мнозинството от анкетираните – 69 (97,18%), съобщават, че живеят 

в къща с двор, като 52 (75,36%) отглеждат селскостопански животни: 21 

(40,38%) в продължение на повече от 31 г., 16 (30,77%) – от 6 до 15 г., 6 

(11,54%) до 5 г. и 9 (17,3%) от 16 до 30 г. Отглежданите животни в домаш-

ни условия най-често са говеда – 44 (84,62%) и овце – 10 (19,23%). Клане 

на животни в двора на личното си стопанство практикуват 50 (72,46%) от 

анкетираните, роднини на болни от КЕ, като 26 (52%) от тях изхвърлят не-

годните вътрешности без да ги заравят в земята или изгарят. 

4.2. Сред ловци от област Кърджали, членове на „Съюза на лов-

ците и риболовците в България” 

Пряка групова анкета, съдържаща 21 въпроса за здравните знания по 

отношение на КЕ, проведохме сред ловци от област Кърджали. В анкетата 

участваха 152 лица, от които 141 (92,76%) мъже и 11 (7,24%) жени на въз-

раст от 20 до 74 г. Преобладаващите възрастови групи сред ловците са: 

40 – 49 г. – 43 (28,29%), и  30 – 39 г. – 35 (23,03%). Най-много са ловците 

със средно образование – 75 (49,34%), следвани от тези с висше – 56 

(36,84%), полувисше – 12 (7,89%) и градски жители – 106 (69,74%). Редов-

но ходят на лов за дивеч 87 (57,24%) от анкетираните и понякога – 65 

(42,76%).  

119 (78,29%) от всички ловци познават причинителя на заболяване-

то, 11 (7,24%) отговарят грешно и 22 (14,47%) не знаят. По отношение на 

източника за заразяване на човека правилно отговарят 135 (88,82%), неп-

равилно – 10 (6,58%) и не знаят – 7 (4,61%). За пътя на заразяване на чо-

века – контакт със заразено куче, съобщават 97 (63,82%), чрез водата и 

храната – 71 (46,71%), погрешно отговарят – 5 (3,29%) и не знаят 28 
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(18,42%). 118 (77,63%) от ловците не знаят по какъв начин КЕ може да бъ-

де диагностицирана, а на 26 (17,11%) не им е известен начинът на лече-

ние. 

Относно предпазването от заразяване на човека 17 души (11,18%) 

отговарят правилно – чрез избягване общуването с кучета, 98 (64,47%) – 

чрез измиване на ръцете с чиста вода след контакт със животни, 49 

(32,24%) – чрез измиване на плодовете и зеленчуците обилно с вода преди 

консумацията им. 35 (23,03%) считат, че има ваксина за хората и 15 

(9,87%) не могат да преценят. За роднини и познати, преболедували от КЕ 

съобщават 31 (20,39%) от анкетираните.  

Кучета притежават само 96 (63,16%) от включените в проучването 

152 ловци, като едно куче имат 52 (54,17%) от тях, 35 (36,46%) – от 2 до 4 

и 9 (9,38%) над 5. Същевременно само 30 (31,25%) от ловците са регист-

рирали кучетата си в общинската администрация. На преглед при вете-

ринарен лекар не водят кучето си 10 (10,42%) от ловците, нередовно ги 

водят 49 (51,04%) и редовно 37 (38,54%). 50% от анкетираните не обезпа-

разитяват кучетата си или го правят нередовно. Само 9 хранят кучето си 

със сурова храна. Как става заразяването на кучето не знаят 138 (90,78%). 

Рисковите навици при отглеждане на ловно куче, създават предпоставки за 

разпространение на паразита сред дивите преживни животни, а за хората – 

сред всички ловци от дружината и членове на семейството. 

Проучване, осъществено от Боева и съавт. (1991), сред притежатели 

на кучета, установява, че 44,02% не знаят как да се предпазят от ехиноко-

коза. 24 години по-късно 32,9% от ловците в нашето анкетно проучване 

също не знаят как да се предпазят от заразяване. 

4.3. Сред ученици от област Кърджали 

Нивото на здравните знания по отношение на КЕ проверихме и сред 

ученици от горните класове в две училища от област Кърджали – СОУ 

„Христо Ботев” в село Чорбаджийско, община Кирково и Професионална 

гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко Войвода“ в 

град Кърджали. За целта проведохме анкета, съдържаща 21 въпроса, като 

общият брой участници от двете училища беше 166 (84 от СОУ „Хр. Бо-

тев“ и 82 от ПГЕЕ „Кап. П. Войвода“). Момчетата са 123 (74,10%), моми-

четата – 43 (25,90%), а по възраст разпределението е: 90 (54,22%) деца са 

между 15 – 17 г. и 76 (45,78%) от 18 до 19 г. Повечето от учениците живеят 

на село – 127 (76,51%), докато градските жители са 39 (23,49%). Резулта-

тите от тази анкета показват, че 134 от анкетираните лица имат домашен 

любимец, като при 97 (72,39%) от тях, това са кучета. 

От анкетираните ученици 101 (60,84%) знаят, че причинителят на 

ехинококозата е паразит, грешно отговарят 51 (30,72%) и не знаят – 14 

(8,43%). Като източник за заразяване на човека правилно са посочили ку-

чето 146 (87,95%) от лицата, погрешно 11 (6,62%) и нямат представа 9 
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(5,42%). За пътя на заразяване верен отговор „чрез контакт със заразено 

куче” дават 124 (74,7%) от анкетираните, чрез пиене на заразена вода 33 

(19,88%) и чрез заразени храни 40 (24,10%). Според тях най-често от ку-

чешката тения се поразяват черният дроб 134 (80,72%), белите дробове 77 

(46,39%), стомахът 76 (45,78%) и сърцето 13 (7,83%). Не знаят и не могат 

да преценят кои органи и тъкани най-често се поразяват от тенията 16 

(9,64%) лица. Повечето ученици, смятат че болните от КЕ е възможно да 

имат или да нямат оплаквания – 69 (41,57%), а 32 (19,28%) не знаят. За-

познати са с начина на лечение на КЕ – 139 (83,73%) от анкетираните и 

само 25 (15,06%) не знаят как се лекува заболяването.  

На въпроса „Имате ли куче?“ положително отговарят 90 (54,22%), 

който отговор съществено се различава от отговора на въпроса за посоче-

ния брой 97 кучета като домашни любимци. До едно куче притежават 66 

(73,33%) от учениците, от 2 до 4 броя – 20 (22,22%) и над 5 броя 4 (4,45%). 

Над половината от децата – 47 (52,22%) не са ги регистрирали в общинска-

та администрация. Повечето от анкетираните – 32 (35,56%) не водят ре-

довно кучето си при ветеринарен лекар, а 18 (20%) въобще не го водят. 

Обезпаразитяват кучето си 6 пъти годишно само 16 (17,78%), 3 пъти го-

дишно 27 (30%), нередовно 22 (24,44%) и въобще не го обезпаразитяват 25 

(27,78%). За начина на заразяване на кучето с кучешка тения правилно 

отговарят само 59 (35,54%), неправилно 94 (56,62%) и не знаят 47 

(28,31%). Със сурово месо хранят кучето си 14 (15,56%) от анкетираните 

лица.  

Даракчиева и Курдова (2010) анализират данните от анкетите на 460 

ученици от 9-ти клас в област Смолян и също установяват липса на доста-

тъчно познания относно предпазването на кучето от заразяване с ехинокок. 

Тези данни според нас са свързани с липсата на добра здравна култу-

ра при анкетираните и вероятно децата възпроизвеждат навиците в семейс-

твото. Поведението при отглеждането на куче, също както и при ловците, 

повишава риска от разпространение на паразита. Необходимо е в учили-

щето да бъде отделено повече време за общи здравни и хигиенни знания, 

например в часа на класния ръководител. 

Както и в нашето проучване, повечето от родственици на деца, 

лекувани за КЕ в Лима, Перу, не знаят за начина на предаване (Reyes еt al., 

2010). Подобни са и резултатите на Varcasia et al. (2011) сред животновъди 

в Сардиния, които колят животни във фермите си и 55% от тях изхвърлят 

вътрешностите, без да ги обезвреждат. За разлика от нашите данни повече-

то фермери (69%) обезпаразитяват кучетата си. Проучване сред тибетски 

общности също установява домашно клане на добитък (89%), като 66,4% 

хранят кучетата си с животински вътрешности (Li et al., 2015). Според изс-

ледване от Йордания, заболяването КЕ не е известно на 86% от живеещите 

в селскостопански, на 55% от обитаващите полубедуински и на 21,7% от 

живеещите в бедуински райони (Qaqish et al., 2003). Може да обобщим, че 
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здравните знания и навици при родственици на болни от КЕ в трите бъл-

гарски области не се различават от знанията в Сардиния и Перу и са по-

високи в сравнение с резултатите от анкетата в Китай. Въпреки, че при-

родно-климатичните условия, социално-икономическото и културно ниво 

са напълно различни, всички проучвания достигат до подобни заключения 

– хората живеещи в ендемични райони за КЕ имат недостатъчно здравни 

знания относно заболяването, практикуват домашно клане на добитък и 

изхвърлят вътрешности, както и не обезпаразитяват редовно кучетата си. 

Тези данни показват, че битовите навици и нагласи са много силни и не 

могат да бъдат променени кампанийно само чрез предоставяне на инфор-

мация. 

5. Анализ на официалните данни и оценка на медико-социалните 

и икономическите загуби, причинени от кистна ехинококоза 

След приемането на здравноосигурителния модел в България през 

1999 г. разходите за лечение на КЕ не са проучвани. Директните разходи за 

изследвания, консултации и лечение са фиксирани в НРД, а краткосрочни-

те обезщетения заради временна неработоспособност се изплащат от НОИ. 

Въз основа на събраните данни създадохме метод за оценка на об-

щите икономически  загуби от КЕ сред хората, както следва:  

Средната обща икономическа загуба в лева за пациент на година 

(L,[
  

              
]) се състои от сбора на средните медицински разходи 

(М,[
  

              
]) и средните немедицински разходи (N,[

  

              
]), 

съответно:      , където: М-Медицински разходи; N-Немедицински 

разходи. 

В обобщен вид средната обща икономическа загуба в лева на паци-

ент за година се изчислява, като се сумират разходите по отделните ком-

поненти за периода на проследяване, а след това получената сумата се раз-

дели на общия брой (n=пациенти) за целия период (a=години). Поради то-

ва, че регистрираните пациенти не участват във формирането на всички 

видове икономически загуби, е целесъобразно да се представи един харак-

терен пациент, който се включва частично във всеки един от разходите, 

както следва: 

   
 

 
 ∑    

 

   

                                  

                           

5.1. Икономическите загуби от КЕ сред хората 

Икономическите загуби от КЕ сред хората изчислихме за петгоди-

шен период (2009 – 2013 г.). Взехме под внимание медицинските разходи 

по години за диагностика, преглед при специалисти и лечение и немеди-

цинските разходи, включващи изплатени суми за временната неработос-



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

52 

пособност и загуби от нереализиран брутен вътрешен продукт (БВП). 

Структурата на икономическите загуби от КЕ сред хората, за които съб-

рахме данни, е представена на Фигура 17. 
Фигура 17.  

Структура на икономическите загуби от кистна ехинококоза сред хората в югоизточния родопски 

регион и в България 

 

5.1.1. Медицински разходи 

Всички данни представляват реални разходи от страна на НЗОК из-

разени в български лева. 

а) Медицински разходи в извънболничната медицинска помощ 

Изчислихме изплатените суми за медико-диагностични изследва-

ния (МДИ), прегледи при специалисти и изпълнени рецепти в аптеките 

за медикаментозно лечение на пациенти с КЕ с Albendazole. 

 МДИ, за които НЗОК е изплащала суми за пациенти с КЕ, включ-

ват четири пакета – клинична лаборатория, медицинска паразитология, об-

разна диагностика и високоспециализирани медико-диагностични изслед-

вания (ВСМДИ). Разходите за югоизточния родопски регион през периода 

2009 – 2013 г. възлизат на 18 399,76 лв., което е 9,09% от разходите за 

страната (202 451,38лв.). Най-висока сума е изплатена в здравен район 

Кърджали – 8 358,06 лв., следвана от Хасково – 6 700,38 лв. и Смолян – 

3 341,32 лв. 

В югоизточния родопски регион са изплатени 8,76% от разходите за 

лабораторни изследвания, 6,46% от серологичните изследвания, 7,69% от 

образните изследвания и 12,51% от ВСМДИ за страната. Данните за паке-

тите МДИ за периода са представени в Таблица 28. 

ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ ОТ КИСТНА ЕХИНОКОКОЗА (L) 

МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ (M) 

АМБУЛАТОРНИ (A) 

МЕДИКО-
ДИАГНОСТИЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

(MDI) 

КЛИНИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ (KL) 

МЕДИЦИНСКА 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ - 

СЕРОЛОГИЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ (MP) 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (OD) 

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ (VSMDI) 

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ 

СПЕЦИАЛИСТ 
(CS) 

ЛЕЧЕНИЕ С 
ALBENDAZOLE 

(TALB) 

БОЛНИЧНИ (H) 

ОПЕРАТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА 

ЧЕРНОДРОБНА 
КЕ (OLL) 

ОПЕРАТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА 

БЕЛОДРОБНА 
КЕ (OLP) 

ПАИР (PAIR) 

НЕМЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ (N)  

КРАТКОТРАЙНИ 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

(KO) 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
ОТ НОИ (NOI) 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ (RAB) 

ЗАГУБИ ОТ НЕРЕАЛИЗИРАН 
БВП (ZBVP) 

ЗАГУБИ ОТ НЕРЕАЛИЗИРАН 
БВП ПОРАДИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННА СМЪРТ 
ОТ КЕ (D) 



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

53 

 За прегледи на пациенти с КЕ, осъществени от специалисти през 

2009 – 2013 г. в югоизточния родопски регион, НЗОК е изплатила 6 228 

лв., което е само 3,63% от сумата изплатена от НЗОК за страната (Табл. 

28). Най-много средства са отделени през 2013 г., които възлизат на едва 

1 156 лв. в Кърджали, 1 034 лв. в Хасково и 197 лв. в Смолян (Табл. 28). 

 Средствата за отпуснат от аптеките Аlbendazole (Zentel
®
, 

GlaxoSmithKline) за химиопрофилактика след оперативно лечение или 

ПАИР и за самостоятелна медикаментозна терапия за проучвания пет-

годишен период в югоизточния родопски регион, възлизат на 69 141 лв. 

или 9,51% от същите разходи за страната, което е средно по 401,98 лв. на 

болен. Сумата е за 172 пациенти, които са 11,33% от 1 517-те пациенти, 

получили безплатно лекарството в България (Табл. 28). Най-много средст-

ва НЗОК е изплатила за болните от КЕ и за трите области през 2010 г. 

(22 433,55 лв.), като за пациентите от област Кърджали сумата възлиза на 7 

111,50 лв., от област Хасково – 11 055,15 лв. и за тези от област Смолян – 

4 266,90 лв. 

Таблица 28 .  

Разходи в лева в извънболничната медицинска помощ за заболяване с диагноза В67.0-В67.9 

(МКБ10) за периода 2009 – 2013 г. в здравните райони Кърджали, Хасково, Смолян, в югоизточния 

родопски регион и България 
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Общо 

Кърджали 1176,23 675,72 3212,33 3273,78 3117,00 22189,95 33645,01 

Хасково 1529,01 1010,16 1567,43 2593,78 2627,00 32597,55 41612,79 

Смолян 838,11 587,68 434,22 1481,31 484,00 14353,50 18166,33 

Югоизточен родопски 

 регион 
3543,35 2293,56 5213,98 7348,87 6228,00 69141,00 93768,76 

България 40455,79 35167,00 68075,26 58753,33 171769,00 726845,84 1101066,22 

б) Медицински разходи в болничната медицинска помощ 

Разходите за болничното лечение на пациентите с КЕ са фиксирани 

годишно на основание съответния НРД. Оперативното лечение на най-

често срещаните чернодробна и белодробна локализации се осъществява 

съответно по КП № 173 – Оперативни процедури върху черен дроб при 

ехинококова болест и КП № 214 (от НРД-2012 г. – КП № 214.1) – Опера-

тивно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна сте-

на, без онкологични заболявания. ПАИР се отчита по КП № 32 – Високос-

пециализирани интервенционални процедури на хепатобилиарната систе-

ма, панкреаса и перитонеума.  

За периода 2009 – 2013 г. разходите за оперативно лечение на паци-

енти с чернодробна КЕ за югоизточния родопски регион е 155 060 лв. 
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(9,83% от сумата за страната), за лекуваните оперативно от белодробна КЕ 

– 50 501 лв. (13,73% от сумата за страната) и за ПАИР – 33 768 лв. (28,11% 

от тази за страната). Най-много средства за ПАИР са изплатени за лечени-

ето на пациенти от област Кърджали – 18 861 лв. (Табл. 29). 
Таблица 29.  

Разходи в лева за оперативно лечение на пациенти с белодробна и чернодробна КЕ и ПАИР за 

периода 2009 – 2013 г. в здравните райони Кърджали, Хасково, Смолян, в югоизточния родопски 

регион и България 

Район Оперативно 

лечение на 

чернодробна КЕ  

Оперативно 

лечение на 

белодробна КЕ 

ПАИР на 

чернодробна 

КЕ 

Общо 

Кърджали 66 593 13422 18861 98876 

Хасково 65 818 26844 11827 104489 

Смолян 22 649 10235 3080 35964 

Югоизточен родопски регион 155060 50501 33768 239329 

България 1578074 367784 120146 2066004 

5.1.2. Немедицински разходи 

Те от своя страна се подразделят както следва: 

 Краткосрочни обезщетения, изплатени от осигурителите и от 

НОИ, и нереализиран БВП поради временна неработоспособност 

Съгласно действащия Кодекс за социално осигуряване (КСО) през 

периода 2009 – 2013 г. на лицата във временна неработоспособност са изп-

лащани обезщетения, изчислени на база среднодневното брутно трудово 

възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са 

внесени или са дължими осигурителни вноски за период между 12 и 18 ка-

лендарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособ-

ността. За периода 2009 и 2010 г. приехме равномерно разпределение на 

единиците в двете шестмесечия на годината поради невъзможност за ана-

лиз на данните на месечна база. За изчисляване на обезщетението за сметка 

на работодателя взехме предвид сумата на изплатените обезщетения за 

сметка на НОИ, доколкото и двете се изчисляват на една и съща база 

(среднодневно брутно възнаграждение на лицата в неработоспособността 

за определен период от време, предхождащ неработоспособността). 

За периода 2009 – 2013 г. НОИ е изплатил обезщетения за временна 

неработоспособност на 126 лица с КЕ от югоизточния родопски регион 

(10,62% от 1186-те лица в България, получили обезщетения за КЕ). Първич-

ните болнични листове в региона са 68, а в страната са 616. Съвкупната су-

ма на изплатените обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и 

осигурителите (работодателите) за осигурените лица възлиза на 76 982,63 

лв., което е 10,33% от 745 015,66 лв. за страната (Табл. 30). Най-голяма су-

ма е изплатена за пациенти от област Хасково – 42 448,22 лв., след това в 

област Кърджали – 18 142,51 лв., и в област Смолян – 16 391,90 лв.  
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Общият брой дни временна неработоспособност, използвани от па-

циенти с диагноза КЕ, за югоизточния родопски регион са 4 484 дни – 

средно 38,32 дни, а за страната съответно – 45 281 или средно 38,18 дни на 

осигурен. По данни на Боева-Бангьозова (1979) през 1971 – 1976 г. този 

брой е бил 4,45 пъти повече – 169,12 дни. Тази голяма разлика според нас е 

обусловена от факта, че в условията на планова икономика всички гражда-

ни в трудоспособна възраст са работещи т.е. осигурени. В периода след 

1989 г., само работещите получават обезщетения поради общо заболяване. 

Такъв анализ не е правен досега у нас, тъй като в миналото ехинококозата 

не е фигурирала в информационната система на държавното обществено 

осигуряване. 

Индиректните загуби от нереализиран БВП, изчислени въз основа 

на общия брой неработни дни и БВП на човек от населението на ден за съ-

ответната година, за югоизточния родопски регион възлизат на 124 862,90 

лв., които са 9,84% от тези за страната за страната (1 269 810,03 лв.) 

Общите загуби от обезщетения за временна неработоспособност, 

изплатени от работодателите и НОИ, и от нереализиран БВП за периода 

2009 – 2013 г. за югоизточния родопски регион възлизат на 201 845,50 лв. 

– 10,02% от тези за България (2 014 825,69лв.) (Табл. 30). 

Таблица 30.  

Брой лица, неработни дни и сума на изплатени обезщетения за временна неработоспособност,  

загуба от нереализиран БВП за заболяване с диагноза В67.0-В67.9 (МКБ10) за периода 2009 – 2013 г. 

в югоизточния родопски регион и в България 
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Югоизточен 

родопски 

регион 

126 4484 2891,36 74091,27 76982,63 124862,90 201845,50 

България 1186 45281 12597,88 732417,78 745015,70 1269810,03 2014825,69 

 Индиректни загуби от нереализиран БВП поради преждевре-

менна смърт от КЕ 

Периодът, за който изчислихме индиректните загуби от нереализи-

ран БВП за лицата, починали от КЕ, е между 18 и 64-годишна възраст – 

диапазон, приет от НСИ за период на трудоспособност на българските 

граждани. През 2009 – 2013 г. в югоизточния родопски регион по причина 

КЕ са починали 11 лица. От тях 7 лица са в детска или трудоспособна въз-

раст. За лицата починали до 18-годишна възраст сме изчислили индирект-

ни загуби за целия период на трудоспособност (от 18 до 64 г.). Не сме из-

числявали потенциални загуби на БВП за починалите 4 лица над 64 годи-

ни. Изчислихме вероятните икономически загуби по причина КЕ като из-
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ползвахме данните за реалния БВП на човек от населението за 2013 г. – 

10 952,65 лв. Сумата от нереализиран БВП от починалите от КЕ (деца и 

възрастни в трудоспособна възраст) от югоизточния родопски регион на 

България възлиза на 1 993 381,94 лв. (33,77%) (Табл. 31). 

Таблица 31. 

Починали от КЕ деца и възрастни в трудоспособна възраст (18 – 64 г.) за периода 2009 – 2013 г. и 

загуби от нереализиран БВП в югоизточния родопски регион на България 
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Кърджали Смолян Хасково Югоизточен родопски регион 
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5г 46 10952,6 0 0,00 0 0,00 1 503821,81 1 503821,81 

20г 44 10952,6 1 481916,51 0 0,00 0 0,00 1 481916,51 

25г 39 10952,6 1 427153,27 0 0,00 0 0,00 1 427153,27 

43г 21 10952,6 1 230005,61 0 0,00 0 0,00 1 230005,61 

50г 14 10952,6 0 0,00 1 153337,07 0 0,00 1 153337,07 

51г 13 10952,6 1 142384,42 0 0,00 0 0,00 1 142384,42 

59г 5 10952,6 1 54763,24 0 0,00 0 0,00 1 54763,24 

Общо   5 1336223,06 1 153337,07 1 503821,81 7 1993381,94 

Индиректните загуби от нереализиран БВП поради преждевременна 

смърт от КЕ в югоизточния родопски регион, който включва само три от 

28 области, представляват 34,02% от идентичните разходи за България. 

5.1.3. Икономически загуби от КЕ сред хората през 2009 – 2013 г. 

Медицинските разходи заради заболяване от КЕ при хората в юго-

източния родопски регион за периода 2009 – 2013 г. възлизат на 

333 097,76 лв. (10,52% от медицинските разходите в страната) или 

170 310.18 EUR (по фиксинга на БНБ – 1 ЕUR=1,95583 лв.). За България 

медицинските разходи за КЕ са 3 167 070,22 лв. (1 619 297.29 EUR).  

Немедицинските разходи заради заболяване от КЕ при хората в 

югоизточния родопски регион възлизат на 2 195 227,45 лв. (1 122 401.97 

EUR) или 27,88% от немедицинските разходите за страната, които са 

7 874 492,38 лв. (4 026 164.02 EUR). 

Икономическите загуби от КЕ сред хората в югоизточния родопс-

ки регион на страната са 2 531 325,21 лв. (1 294 246.03 EUR) – 22,93% от 

икономическите загуби за България, които за проучвания петгодишен пе-

риод възлизат на 11 041 531,60 лв. (5 645 445.46 ЕUR).  

Данните за икономическите загуби, включващи медицинските и не-

медицински разходи по години са посочени в Табл. 32. 
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Таблица 32.  

Медицински, немедицински разходи и икономически загуби в лева, предизвикани от КЕ  

сред хората за периода 2009 – 2013 г. за югоизточния родопски регион и в България 

  
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. За периода 

ЮГОИЗТОЧЕН РОДОПСКИ РЕГИОН 

Медицински разходи 67912,38 72295,10 63823,08 61744,76 70322,44 336097,76 

Немедицински 
разходи 

619825,24 42042,28 519602,83 476814,86 536942,24 2195227,45 

Икономически 

загуби 
687737,62 114337,38 583425,91 538 559,62 607264,68 2531325,21 

БЪЛГАРИЯ 

Медицински разходи 584649,58 623837,02 645853,90 686726,29 625972,43 3167039,22 

Немедицински 

разходи 
1941759,83 2621670,61 778478,35 1198462,13 1334121,46 7874492,38 

Икономически 

загуби 
2526409,41 3245507,63 1424332,25 1885188,42 1960093,89 11041531,60 

Директното сравняване на данни за икономически загуби с други 

страни и региони е трудно, поради липсата на стандартни методи за изчис-

ляване на разходи за тази паразитозооноза, различните по брой и възрасто-

ва структура популации, разликите в заболяемостта, социално-

икономическото развитие, както и различните проучвани периоди. Въпре-

ки това може да посочим, че общите годишни загуби от КЕ през 2001 г. за 

Йордания, възлизат на 3,9 млн. щатски долара (Torgerson et al., 2001), в 

Перу за лекуваните оперативно случаи – 2,4 млн. щатски долара (Moro et 

al., 2011) и през 2005 г. медицинските разходи в Испания са 133 416 601 

ЕUR (Benner et al., 2010). Публикуваните през 2006 г. загуби при хората от 

бившите социалистически страни в Европа и Русия възлизат на 46 896 902 

щатски долара (Budke et al., 2006).  

 Изчислихме и средната годишна икономическа загуба за един 

пациент с КЕ за през периода 2009 – 2013 г. Лицата, за които установихме 

данни, че са ползвали системите на НЗОК и НОИ за посочения период в 

югоизточния родопски регион, са 242, а в страната са 2 106. Средната обща 

икономическа загуба на пациент годишно в югоизточния родопски реги-

он възлиза на 2 089,51 лв. (1 068.35 EUR) а в България – 1 048,58 лв. 

(536.13 EUR). Тази разлика се дължи на по-големия брой починали в детс-

ко-юношеска и трудоспособна възраст, спрямо починалите в същите въз-

растови групи в страната. Най-големи са индиректните немедицински раз-

ходи, които възлизат на 1 814,24 лв. за региона и на 747,82 лв. за страната. 

Медицинските разходи на пациент годишно възлизат на 275,27 лв. за реги-

она и на 300,77 лв. за страната. 
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5.2. Директни икономически загуби от бракувана опаризитена с 

КЕ карантия, по данни от кланичния месопреглед 

По данни на БАБХ в югоизточния родопски регион за периода 

2009 – 2013 г. са бракувани 172 кг опаразитени с ехинококови кисти говеж-

ди бял дроб и черен дроб и 213 кг овчи бял дроб и черен дроб. Няма данни 

за опаразитени агнешки и свински вътрешности. Цената на едро за килограм 

говежди, свински и овчи бял дроб и черен дроб е идентична, не се е проме-

няла през периода и възлиза на 3,00лв/кг. Цената на агнешки комплект е 

5,00лв/кг. Поради непълното регистриране на инвазираните животински 

вътрешности, изчислените директни загуби са нереално ниски – 1 155 лв. 

(590.50 EUR). За страната разполагаме с данни за период от 4 години 

(2010 – 2013 г.), като през това време са бракувани следните количества 

опаразитени с ехинококови кисти бял дроб и черен дроб: говежди – 38 446 

кг, свински – 3 494 кг, агнешки – 79 665 кг и овчи – 9 304 кг. Загубите за 

България по цени на едро възлизат на 552 058,50 лв. (282 263 EUR). Тези 

цифри са много по-ниски от публикуваните само за 1999 г. конфискувани 

402 640 кг продукти на стойност над 1 млн. лв. (Национална програма за 

контрол на ехинококозата по хората и животните, 2004 – 2008 г.). 

Нашите резултати показват, че КE има значителна икономическа те-

жест в югоизточния родопски регион на страната. Тези данни са от особена 

важност за засилване на мерките за контрол, с цел ограничаване разпрост-

ранението на паразитозата сред животните и хората. Изчислените от нас 

икономически щети могат да бъдат използвани за оценка на съотношение-

то разход/полза при създаването на контролни програми, както и при взе-

мане на решения от институциите за рационално  изразходване на налич-

ните ресурси. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

59 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на извършените проучвания са получени данни за разпространението 

на кистната ехинококоза сред населението в югоизточния родопски регион, включващ 

областите Кърджали, Смолян и Хасково. Една от причините за интереса към този реги-

он е, че Кърджалийска област не е била включена в Националната програма за контрол 

на ехинококозата по хората и животните през 2004 – 2008 г. и данните за нея по отно-

шение на тази паразитоза са непълни. Сравнителният анализ на събраните данни от 

няколко различни източника показа, че съществуват пропуски в системата за надзор. 

Установената средна заболяемост от КЕ в югоизточния родопски регион за проучвания 

период е с 1,85%₀₀₀ по-висока от официално регистрираната в РЗИ. Средната смърт-

ност в региона е 2,85 пъти по-висока от средната за страната, а леталитетът е 1,88 пъти 

по-висок от средния леталитет у нас.  

За изпълнение на целта и задачите по настоящото изследване е осъществен ехог-

рафски популационен скрининг на 1051 здрави лица, като откритите кистозни лезии в 

черния дроб са характеризирани (по вид и стадии) съгласно Ултразвуковата класифи-

кация на WHO-IWGE, което се прави за първи път в нашата страна. Освен това резулта-

тите показаха, че ехографският скрининг, съчетан със серологична диагностика, позво-

лява ранно откриване на абдоминалната ехинококоза.  

Въз основа на проведените аналитично епидемиологично проучване случай-

контрола и анкетно социологическо изследване са изяснени рисковите фактори за зара-

зяване с КЕ и е проучено нивото на здравните знания по отношение на тази хелминтоза 

на няколко различни, несвързани помежду си групи лица. Получените данни обогатяват 

познанията за нагласите и навиците на населението в югоизточния родопски регион на 

страната. Резултатите от изпълнението на тези задачи са от голямо значение и могат да 

бъдат използвани при провеждане на здравно-промотивни дейности.  

По отношение на източника на инвазия е доказана силно положителна корела-

ционна връзка между броя на кучетата и заболяемостта сред хората. В извършените 

изследвания, директен контакт с куче имат 48,33% от лицата, участвали в ехографския 

скрининг. Ролята на кучетата и активната трансмисия на E. granulosus се потвърждават 

и от наличието на инвазионни елементи на Taenia spp. в изследваните почвени проби от 

околната среда. Тези данни говорят за необходимостта от подобряване на епидемиоло-

гичния надзор и на ветеринарно-санитарния контрол.  

С помощта на създаден за целите на проучването метод са определени икономи-

ческите загуби сред хората (медицински и немедицински разходи) от КЕ в югоизточния 

родопски регион. Значителните финансови средства, използвани за лечението и хими-

опрофилактиката на ехинококозата, както и загубите от опаразитените животни още 

веднъж показват необходимостта от подобряване на мерките по отношение на източни-

ка и важността на скрининговите изследвания по различни програми за ранно открива-

не и ограничаване на броя заболели лица.  

Кистната ехинококозата е сериозен проблем за общественото здраве. Източни-

кът на заразата е при животните, а сериозните последствия се прехвърлят върху хората. 

Необходимо е да бъде инвестирано във  ветеринарномедицински контролни програми и 

скринингови изследвания на рискови групи. Това ще спести средства от обществените 

фондове за лечение и обезщетяване. По този начин може да бъде постигнато трайно 

понижаване на кистната ехинококоза сред хората у нас.  

V. 
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       ИЗВОДИ 

1. Данните от нашето проучване, включващо няколко източника, показаха, че средна-

та фактическа (7,07%₀₀₀) и средната стандартизирана заболяемост (7,11%₀₀₀) от КЕ 

в югоизточния родопски регион за периода 2004 – 2013 г. е по-висока спрямо ре-

гистрираната в РЗИ (5,22%₀₀₀) и 1,4 пъти по-висока от тази за страната (4,98%₀₀₀). 

2. Профилът на засегнатите лица показва по-висока заболяемост от КЕ сред селските 

жители (9,96%₀₀₀), жените (7,77%₀₀₀), младите от 20 до 29 г. (9,23%₀₀₀), при децата 

от 10 до 14 г. (7,56%₀₀₀), и сред лицата без образование (11,98%₀₀₀). 

3. Териториалното ѝ разпространение е неравномерно с преобладаване на спорадич-

ната форма (86,81%) и в населените места, разположени във височинния пояс от 

500 до 699 m (12,80%₀₀₀).  

4. По показателя заетост най-засегнати от кистна ехинококоза са безработните 

(18,79%₀₀₀), следвани от учениците (8,23%₀₀₀) и пенсионерите, а сред работещите - 

земеделските стопани (10,34%₀₀₀). Независимо от заетостта си, установихме, че 

76,77% от заболелите от КЕ се занимават с растениевъдство за собствено потреб-

ление и 45,45% отглеждат животни със същата цел. В югоизточния родопски реги-

он за периода 2004 – 2013 г. КЕ е най-тежката от всички паразитози. Тя е причини-

ла смъртта на 20 лица (леталитет 4,19%), от които 4 деца. Средната смъртност 

(0,37%₀₀₀) е 2,85 пъти по-висока от средната смъртност за страната (0,13%₀₀₀). 

5.  Открихме ехинококови кисти в 12 органи и тъкани, като преобладават кистите в 

черния дроб (76,52%), следвани от тези в белите дробове (10,82%) и в повече от 

един орган (7,92%). 

6. Извършеният за първи път в югоизточния родопски регион и в страната ехографс-

ки популационен скрининг с използване на Ултразвуковата класификация на 

WHO-IWGE и в съчетание със серологични изследвания, установи 0,6% моментна 

ехографска болестност от КЕ. Организиран по този начин, скринингът позволява 

правилно поставяне на диагнозата и адекватно терапевтично поведение. 

7. Изолираните от НРЛ "Диагностика на паразитозите" при НЦЗПБ два генотипа G1 и 

G3 на E. granulosus чрез ДНК анализ на предоставените от нас ехинококови кисти 

от болни с КЕ в югоизточния родопски регион са обичайно циркулиращите за 

страната. 

8. Независимо от установената ниска ЕИ при кучета (1,01%) и ниската контаминира-

ност на почви (1%), наличието на инвазионни елементи на Taenia spp. потвърждава 

съществуването на активен източник с възможна трансмисия на ехинококовата ин-

вазия. Доказахме и положителна корелационна връзка между броя на кучетата и 

заболяемостта сред хората. 

9. Незадоволително е нивото на здравно-промотивната дейност по отношение на КЕ. 

От 389 анкетирани здрави лица, не знаят как става заразяването 50,7% от роднини-

те на пациенти с КЕ, 22,37% от ловците и 34,34% от учениците. 

10. КЕ е актуален медико-социален проблем, защото причинява сериозни здравни и 

икономически щети. Средногодишните икономически загуби за пациент с КЕ през 

2009 – 2013 г. в югоизточния родопски регион възлизат на 2 089,51 лв., които са два 

пъти по-високи от тези за България (1 048,58 лв.). Загубите за страната причинени от 

болни с КЕ възлизат на 11 041 531,60 лв. Тази сума е 5,81 пъти по-висока от предви-

дените по Национална програма за контрол на ехинококозата по хората и животните 

в България през 2004 – 2008 г. само за медицински дейности 1 899 500 лв.  

VI. 



САМООЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИЯТА 
 

61 

        САМООЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИЯТА  

 

 

1. Направихме съвременна клинико-епидемиологична характеристика на кистната 

ехинококоза сред населението в югоизточния родопски регион на България за пе-

риода 2004 – 2013 г., придружена с оценка на някои аспекти от взаимодействието 

между епидемичния и епизоотичния процес и контаминацията на околната среда 

със зоопаразитни елементи. 

2. Проведохме едномоментно епидемиологично проучване чрез ехографски попула-

ционен скрининг сред населението от югоизточния родопски регион, съчетан със 

серологично изследване на лицата с кисти и КЕ. Организираното за първи път по 

този начин изследване в България, диагностицира освен нови случаи на КЕ също и 

на други абдоминални заболявания. 

3. За да се установят рисковите фактори, обуславящи разпространението на КЕ сред 

населението в югоизточния родопски регион, осъществихме за първи път в Бълга-

рия аналитично епидемиологично проучване случай-контрола. 

4. Проучихме приложения терапевтичния подход при неусложнена чернодробна КЕ. 

Анализът се прави за първи път съгласно експертния консенсус на Неформалната 

работна група по ехонококозата към СЗО от 2010 г. 

5. Изготвихме сравнителен анализ на регистрираната в РЗИ заболяемост от КЕ в юго-

източния родопски регион с тази, изчислена въз основа на данни от различни из-

точници, получени по реда на ЗДОИ, което не е правено досега в България. Резул-

татите показаха, че реалната заболяемост е по-висока от официално съобщената. 

6. Анализирахме и определихме медицинските разходи предизвикани от КЕ след въ-

веждането на здравноосигурителната система. Изчислихме обезщетенията поради 

временна неработоспособност и индиректните загуби от нереализиран БВП причи-

нени от КЕ в югоизточния родопски регион на България. Подобен анализ не е пра-

вен досега у нас. 

  

VII. 
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       РЕЗЮМЕ 

Кистната ехинококоза е хелминтоза, чието медико-социално значение се запазва въпре-

ки контролните мерки, предприемани през годините. Голяма част от населението в югоиз-

точния родопски регион, включващ областите Кърджали, Хасково и Смолян, се занимава с 

животновъдство и растениевъдство, както като основен поминък, така и за лично потреб-

ление. Затова ние си поставихме за цел проучването и анализирането на динамиката на 

разпространение на КЕ сред населението в този регион, както и изготвянето на съвременна 

клинико-епидемиологична характеристика на тази паразитоза за периода 2004 – 2013 г. Въз 

основа на данни, събрани от различни източници (РЗИ, НЗОК, съдебномедицински прото-

коли и собствени данни), ние установихме, че средната заболяемост от първична КЕ за ре-

гиона е 7,07%₀₀₀ и е значително по-висока от тази за страната (4,98%₀₀₀). С най-висока 

средна фактическа и средна стандартизирана заболяемост е област Кърджали, като следват 

областите Хасково и Смолян. Заболяването е регистрирано в 19,34% от населените места 

на територията на югоизточния родопски регион. Преобладават спорадичните форми на 

разпространение.  

Средната заболяемост от вторична КЕ в югоизточния родопски регион за проучения пе-

риода е 1,84%₀₀₀.  
Нашето проучване показа, че КЕ засяга по-често женския пол, активната възраст от 20 

до 29 г., селските жители и лицата без образование. По показателя заетост най-засегнати са 

безработните, а сред работещите лица – земеделските стопани. 

Открихме ехинококови кисти в 12 органи и тъкани. Най-честа е локализацията в черния 

дроб, белите дробове и в повече от един орган. Приложеното лечение на неусложнената 

чернодробна КЕ в региона не е напълно съобразено с етап-специфичния подход, съгласно 

експертния консенсус на WHO-IWGE (Brunetti et al., 2010). 

По причина КЕ са починали 20 лица или средна смъртност 0,37%₀₀₀, която е 2,84 пъти 

по-висока от същата за страната – 0,13%₀₀₀ (97 лица). Най-висока е смъртността в област 

Кърджали, следвана от област Смолян и област Хасково. 

Доказахме силно положителна корелационна връзка между броя на кучетата (регистри-

рани, бездомни и скитащи) и заболяемостта от КЕ сред хората. Яйца на Taenia spp. устано-

вихме в 1,01% от изследваните 395 кучета и в 1% от 301 почвени проби. 

Освен проучването на заболелите от КЕ, ние извършихме и ехографски популационен 

скрининг на 1051 здрави лица, следван от серологично изследване. Установихме моментна 

ехографска болестност от 0,6%. След прибавяне на преболедувалите от КЕ, получихме 

1,52% моментна обща болестност.  

Оценихме рисковите фактори, свързани с КЕ в региона, чрез проучване случай-контрола 

върху 383 пациенти с КE, уеднаквени с 383 здрави лица по признаците възраст, пол и мес-

тоживеене в град или село. Водещи рискови фактори са отглеждането на плодове и зелен-

чуци за собствена консумация и консумирането на неизмити плодове и зеленчуци. Проу-

чихме и нивото на здравните знания, нагласи и навици на 389 лица (роднини на пациенти с 

КЕ, ловци и ученици) по отношение на КЕ, като установихме, че те са на незадоволително 

ниво. 

Установихме два генотипа от вида E. granulosus s.s. – G1 и  G3, въз основа на изолира-

ната ДНК от ехинококови кисти на пациенти от региона. 

Икономическите загуби, предизвикани от КЕ сред хората за петгодишен период (2009 –

 2013 г.) в югоизточния родопски регион, възлизат на 2 531 325,21 лв. (1 294 246,03 EUR) 

или 2 089,51 лв. (1 068,35 EUR) на пациент за година. В същото време, загубите за страна-

та, причинени от болни с КЕ възлизат на 11 041 531,60 лв. (5 645 445,46 ЕUR).  

Резултатите и изводите от настоящото проучване показват необходимостта от подобря-

ване на ветеринарномедицинския контрол и епидемиологичния надзор, провеждане на 

скринингови изследвания и още по-активна здравно-промотивна дейност сред различни 

групи от населението и особено при подрастващите по отношение на КЕ.  
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      SUMMARY 

Cystic echinococcosis is helminth infection whose medical and social importance persists de-

spite the control measures taken over the years. A large number of people in the Southeastern 

Rhodope region, including the Districts of Kardzhali, Haskovo and Smolyan are engaged in live-

stock and crop production, not only as a major occupation but also for personal consumption. 

Therefore, we studied in detail and analyzed the distribution and epidemiological characteristics 

of human CE among the population of the Southeastern Rhodope region in Bulgaria for the period 

2004-2013. According to retrieved data from different sources (Regional Health Inspectorate, 

National Health Insurance Fund, Forensic Physician reports and own records), the average inci-

dence of primary CE in the region was 7.07/100,000 which is higher than that reported for the 

country (4.98/100,000). Kardzhali District showed the highest average incidence and age-specific 

incidence, exceeding more than twice the national average incidence. Haskovo District takes the 

second place and Smolyan the third. CE was registered in 19.34% of settlements in the Southeast-

ern Rhodope region. A scattered distribution was present. 

The average incidence of secondary CE in the Southeastern Rhodope region in the studied pe-

riod was 1.84/100,000. 

Results of our analysis showed that CE affects more often females, active people aged 20 to 

29, residents in rural areas and uneducated people. As for employment, most affected patients 

were the unemployed, and among working people farmers were the most affected. 

As for cyst localization, investigated records reported the presence of hydatid cysts in 12 or-

gans and tissues. The liver was most frequently affected, followed by the lungs and multiorgan 

localization. Treatment of uncomplicated hepatic CE in the region was not fully consistent with 

stage-specific approach, according to expert consensus of WHO-IWGE (Brunetti et al., 2010). 

20 persons died from CE, i.e. the average mortality rate was 0.37/100,000 which is 2.85 times 

higher than that for the country – 0.13/100,000 (97 persons). The highest mortality rate was ob-

served in Kardzhali District, followed by Smolyan and Haskovo. 

We found a strong positive correlation between the size of dogs population  (including regis-

tered and unowned dogs) and CE infection among people. The results of our study showed that in 

395 surveyed dogs prevalence of Taenia spp. was 1.01%, while in 301 soil samples prevalence 

was 1%. 

We performed a community-based ultrasound screening on 1051 asymptomatic individuals, 

complemented by serological test. When considering only new CE cases detected on ultrasound, 

prevalence of CE in this population was 0.6%; when accounting for all CE infections, including 

those previously known, the overall prevalence raised to 1.52%.  

To evaluate risk factors associated with CE infection, we performed a case-control study on 

383 CE patients matched with 383 healthy subjects for age, sex, place of residence in the region 

and rural or city place of residence. We found that the leading risk factors obtained in our epide-

miological case-control study, were the cultivation of fruits and vegetables for own consumption 

and eating unwashed fruits and vegetables. We studied the level of health knowledge, attitude and 

practice toward CE of 389 people (relatives of CE patients, hunters and school children) and we 

found that they are unsatisfactory. 

When we investigated the E. granulosus genotypes present in the region, using DNA extracted 

from hydatid cyst fluid obtained from operated patients, we found that the two most common 

genotypes present at the national level, are also present in the region, i.e. are the G1 and G3 geno-

tyes of E. granulosus sensu stricto.  

Economic losses from human CE for a five-year period (2009–2013) in 

the Southeastern Rhodope region summed up to BGN 2,531,325.21 (EUR 1,294,246.03) 

or BGN 2,089.51 (EUR 1,068.35) for a single patient per year. The losses for CE of entire 

Bulgaria are reported at BGN 11,041,531.60 (ЕUR 5,645,445.46).  
The results and conclusions of this study suggest the need to improve disease and veterinary 

control, epidemiological surveillance and to conduct screening campaigns and more active health 

promoting activities on CE among different population groups, particularly in adolescents. 
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