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Грип А H5N1 – „птичи грип“
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Резюме
H5N1 е подтип на грипния вирус тип А и е известен
като „птичи грип“, като може да предизвика заболяване
при хора и много други животински видове. Както и при
другите вируси на грипа, щамовете H5N1са два вида, „високопатогенен грип“ (HPAI) и „нископатогенен“ (LPАI) птичи грип. Грипните вируси по птиците, които причиняват
високопатогенния грип, са силно вирулентни и нивото на
смъртността в заразените стада често достига 100%.
Един щам на HIPА – H5N1, се е разпространявал в световен
мащаб след първата поява в Азия. Този подтип е силно ензоотичен (в много птичи популации), особено в Югоизточна
Азия. Нископатогенните вируси имат незначителна вирулентност, но тези вируси могат да служат като прогенитори за НРАI вируси. Съществува потенциална опасност
грипен вирус Н5N1 да мутира и се адаптира за предаване
от човек на човек, което би поставило човечеството пред
опустошителна грипна пандемия. Според Организацията
по храни и земеделие една епидемия от птичи грип би била
особено опасна, но заболяването при селскостопански птици може да се поддържа под контрол чрез ваксинация.
Ключови думи: високопатогенен птичи грип (НРАI), силна вирулентност, висока смъртност, мутиране на Н5N1,
потенциална опасност, Организация за храни и земеделие.
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Abstract
Influenza A virus subtype H5N1, also known as „bird flu“, A
(H5N1) is a subtype of the Influenza A virus which can cause illness in humans and many other animal species. As with other flu
viruses, H5N1 strains are of two types, highly influenza „(HPAI)
and low pathogenic (LPAI) avian flu. Viruses of the avian flu that
causes a high pathogenic avian influenza are highly virulent, and
the mortality rate in infected flocks, often reaching 100% .One
strain of HIPA H5N1 is distributed worldwide since the first out
break in Asia. It is enzootic in many bird populations, especially in
Southeast Asia. Low pathogenic viruses have negligible virulence,
but these viruses can serve as progenitors to HPAI viruses. There is
a potential H5N1 influenza virus to mutate and adapt to prledavane from person to person, and which put humanity before the
devastating influenza pandemic. According to FAO’s avian influenza is an emergency and pathogenicity H5N1 continues to gradually increase in endemic areas but the avian influenza disease
situation in farmed birds is being held in check by vaccination.
Key words: LPAI (Low pathogenic avian influenza); highly pathogenic influenza (HPAI); strong virulence; mortality; mutation of H5N1;
potentially; FAO (Organisation for Food and Agriculture)
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Птичият грип се причинява от грипен вирус
тип А, подтип H5N1, известен като А (H5N1)
или просто H5N1, който може да предизвика
заболяване при хора и много други животински
видове.1 Птичи – адаптиран щам на H5N1, наречен „високо патогенен грип (HIPА H5N1) по
птиците от тип А от подтип H5N1“, е причинител на грип H5N1 при хората, известен
като „птичи грип“. Този подтип е силно ензоотичен в много птични популации, особено в
Югоизточна Азия.2 Единадесет огнища на H5N1
са били докладвани в света през юни 2008 г. в
пет страни (Китай, Египет, Индонезия, Пакистан и Виетнам) в сравнение с 65 огнища през
юни 2006 г. и 55 през юни 2007 г. На 21 декември
2009 г. СЗО съобщи за общо 447 случая при човека, довели до смъртта на 263 души.4

Вирулентност
H5N1 е мутирал в различни щамове с различни
патогенни свойства: някои са патогенни за един
вид (хора или животни), а други щамове са патогенни за множество видове организми. Чрез антигенен дрифт H5N1 е мутирал в десетки разновидности на високопатогенен грип.32, 31
Антигенните вариации не променят изцяло
субтипа на Н и N, но имунитетът към предхождащия новите вариации субтип не може да
предпази хората достатъчно и така възникват
огнищни и по-големи епидемии. Съществува потенциална опасност грипният вирус Н5N1 да
мутира и се адаптира за предаване от човек
на човек, което би поставило човечеството
пред опустошителна грипна пандемия.
Механизми на възникване и предаване
на птичи грипен вирус
H5N1 се свързва преференциално с един тип
галактозни рецептори, които се намират по дихателните пътища на птиците, от носа до белите дробове, които при хората са разположени
само в и около алвеолите. Поради това вирусът
не се отделя лесно чрез кашлица и кихане, който е обичайният механизъм за предаване.49, 50, 51
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H5N1 се разпространява главно посредством
домашни птици, както и при миграции на заразени птици и птичи продукти. Хората с H5N1
инфекция са обикновено заразени от пилета.
Мигриращите водоплаващи птици (диви патици, гъски и лебеди) са носители на H5N1, често
без клинично проявено заболяване.52, 53
Заразените птици предават H5N1 чрез
слюнка, носни секрети, фекалии и кръв. Други
животни могат да се заразят с вируса чрез директен контакт с тези телесни течности или
при контакт с повърхности, замърсени с тях.
H5N1 остават инфекциозни повече от 30 дни
при 0° C (32.0° F) (над един месец температурата на замръзване) или 6 дни при 37° C (98.6°
F) (една седмица при температура на човешкото тяло), така че при най-обикновени температури те продължават да са вирулентни в
околната среда в продължение на седмици. Тъй
като мигриращите птици са сред носителите
на високопатогенна инфлуенца H5N1 на вируса,
той се разпространява до всички части на света. През октомври 2004 г. бе доказано, че водни
птици са пряко свързвани с разпространение на
високопатогенен щам на H5N1 по врани, гълъби
и други птици, както и нарастващата способност на вируса да зарази и бозайници.59

Генетика и генетична структура
Първият познат щам на А(H5N1) е HPAI (наречен грип A вирус/кокоши/Шотландски/59),
при заразяване, с който са намерили смъртта
си две пилета в Шотландия през 1959 г., но
този щам е много различен от текущия високопатогенен щам на H5N1. Доминиращият
щам на HPAI А (H5N1) през 2004, еволюиращ
от 1999–2002, е довел до създаване на Z генотип.22 Той също така е наречен „азиатски
щам HPAI А (H5N1)“. Азиатският щам HPAI А
(H5N1) е разделен на два антигенни подтипа –
подтип 1 включва човешки и птичи изолати от Виетнам, Тайланд, Камбоджа и птичи изолати от Лаос и Малайзия и подтип 2 –
изолирани от птици в Китай, Индонезия, Япония и Южна Корея преди разпространение на запад към Близкия изток, Европа и Африка. Именно този подтип вируси според СЗО са основния
отговорник за човешките H5N1 инфекции,
които са настъпили в края на 2005 г. и 2006 г.
Посредством генетични анализи бяха определени 6 щама на подтип I, три от които имат
обособено географско разпространение и са замесени в човешки инфекции: това са щам 1 –
разпространен в Индонезия, щам 2 – разпространен в Европа, Близкия изток и Африка (наречена EMA) и подтип 3 – в Китай.11, 23, 24

Както и при други вируси на грип, H5N1 щамове са два вида, „високопатогенен грип“ (HP)
и „ниско-патогенен“ (LP). Вирусите на грипа
по птиците, които причиняват HPAI, са силно
вирулентни и нивото на смъртностт в заразените стада често достига 100%. LPAI вирусите имат незначителна вирулентност, но те
могат да служат като прогенитори за НРАI
вируси. Сегашният щам H5N1, отговорен за
смъртта на заразените птиците в целия свят,
се означава като НРАI; всички други щамове на
H5N1, включително и тези в Северна Америка,
са причислени като LPAI щамове. Вьв всички HPAI
щамове, идентифицирани до момента, са участвали Н5 и Н7. Разликата се отнася до патогенност при домашни птици, а не хората.27 H5N1 е
подтип на грипен вирус А от рода Influenzavirus
А от семейство Orthomyxoviridae. Както всички
други подтипове грип А, подтип H5N1 е РНК
вирус. Генетичният му материал се състои от
един сегментиран геном, съставен от осем сегменти на едноверижна РНК, които съкратено
се обозначават с PB2, PB1, PA, HA, NP, MP и NS.
HA сегментът кодира хемаглутинин, който е
антигенният гликопротеин на повърхността
на грипния вирус и е отговорен за свързване на
вируса към заразената клетка. NA сегментът
кодира невраминидаза, един антигенен гликиран ензим на повърхността на грипния вирус.
Той улеснява освобождаването на потомство
вируси от заразени клетки.28 РНК веригите,
кодиращи хемаглутинина (HA) и невраминидазата (NA), кодират структурата на протеините, които са най-подходящи за медицински
цели за антивирусни лекарства и антитела. HA
и NA също се използват като основа за определяне на имената на различните подтипове на
грипния вирус.

Високопатогенен Н5N1
HPAI А (H5N1) причинява болест по птиците,
въпреки че има някои данни на ограничено предаване на вируса от човек на човек.5 Рисков фактор
за предаване на вируса е работата сьс заразени
домашни птици, но предаването на вируса от
заразени птици на хора е неефективно.6 Въпреки
това при около 60% от хората, за които се знае,
че са били заразени с настоящия азиатски щам на
HPAI А (H5N1) и са починали от него, той е мутирал в щам, който да може ефективно да се
предава от човек на човек. Високата смъртност
и вирулентността на HPAI А (H5N1), негово ендемично присъствие, разширяването на гостоприемник – резервоар и значително растящ брой
мутации на вируса H5N1са най-голямата настояща заплаха за пандемия.9 H5N1 може да предиз-
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вика повече от една грипна пандемия, тъй като
се очаква да продължи да мутира при птиците,
независимо от това дали хората развиват имунитет спрямо бъдещ пандемичен щам.11 Грипните пандемии от неговото генетично поколение
може да включват грипен вирус А – субтипове,
различни от H5N1.12 Генетичният анализ на вируса H5N1 показва, че евнтуални грипни пандемии
от неговото генетично поколение могат да бъдат много по-смъртоносни дори от испанската
грипна пандемия.13

Нископатогенен грип H5N1
Нископатогенният грип по птиците, H5N1
(LPAI H5N1), наричан „северномерикански“ H5N1,
често се среща в дивите птици. В повечето
случаи той създава лека болест или незабележими признаци на заболяване при птиците. Не е
известно да засяга хората. Единственият проблем при него е, че е възможно да се предава
на домашни птици и в домашните птици да
мутира във високопатогенен щам.30 Грипните
вируси имат относително голяма мутационна
честота, която е характерна за РНК вируси.
Сегментирането на техния геном улеснява генетична рекомбинация по сегментно преасортиране в гостоприемници, заразени с два различни грипни вируси по едно и също време.31, 32
Вследствие априори неконтагиозен щам може
да започне да се предава между хората, като
един от няколко възможни пътища за вьзникване на пандемия. Способността на различните
щамове грип да развият видова селективност
в голяма степен се дължи на промяната в хемаглутининовите гени. Генетичните мутации
в хемаглутининовия ген, които причиняват замествания на една единствена аминокиселина,
могат значително да променят способността
на вирусни хемаглутинини да се свързват с рецепторите на повърхността на прицелните
клетки. Такива мутации в грипния вирус H5N1
могат да доведат до селекционирането на високовирулентни щамове от невирулентни.33
Естествено, това не означава, че една аминокиселинна замяна може да причини пандемия. Една
аминокиселина замяна обаче може да е причина
за превръщане на непатогенен за хората вирус на птичия грип в патогенен.22
Симптоми и признации на грип H5N1
С оглед факта, че различните щамове на грип
се свързват с различни рецептори на респираторните клетки, съществува разлика по локализацията на инфекцията между сезония H1N1
и грип H5N1. Това оказва влияние върху тяхната
смъртност и способност за разпространение.15
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При грипа по птиците хемаглутинин се свързва
с алфа 3.2 сиалова киселина рецептори, докато
човешки грип хемаглутинини се свързват с алфа
2.6 сиалова киселина рецептори.16 Това означава, че когато щам H5N1 заразява хората, ще се
реплицира в долните дихателни пътища и следователно ще доведе до вирусна пневмония.17
Все още няма човешки вариант на H5N1. Като
цяло хората, които са се заразели с човешки
грипен вирус от тип А, обикновено имат симптоми, които включват висока температура,
кашлица, възпалено гърло, мускулни болки, конюнктивит и при по-тежки случаи нарушения
в дишането и пневмония, която може да бъде
фатална. Тежестта на инфекцията зависи до
голяма степен от състоянието на имунната
система на заразения човек и доколко болният
преди е бил изложен на инфекция със същия щам
(в този случай те ще бъдат частично имунно
защитени). Никой не знае дали тези или други
симптоми ще бъдат симптомите на човешкопредавания H5N1 грип.
Отчетената смъртност на високопатогения грип H5N1 при човека е висока; данни на
СЗО показват, че 60% от случаите, класифицирани като H5N1, са завършили летално. Въпреки това, съществуват известни доказателства, че реалният процент на смъртност от
птичи грип може да бъде много по-нисък, тъй
като може да има много хора с по-леки симптоми, които не търсят лечение и не се броят.18, 19
В два от случаите (две деца) с H5N1 е наблюдавана диария, бързо последвана от кома, без
развивитие на респираторни или грипоподобни симптоми.20
Има изследвания върху нивата на цитокините при хора, заразени с грип А (H5N1). Особена
загриженост предизвикват повишените нива
на тумор-некротизиращ фактор-алфа, протеин, който е свързан с унищожаване на тъканни обекти на инфекцията и увеличеното
производство на други цитокини. Вирус-индуцираното повишаване на нивото на цитокини
се свързва и с грипни симптоми, включително
повишена температура, втрисане, повръщане
и главоболие. Увреждането на тъканите, свързано с патогенна грипна инфекция, може в крайна сметка да доведе до смърт.7 Някои автори
наричат възпалителната каскада предизвикана
от H5N1 „цитокинна буря“ заради факта, че
H5N1 предизвиква по-високи нива на цитокини
от най-често срещаните видове грипен вирус
и вероятно се касае за положителена обратна
връзка от увреждане на тялото в резултат от
стимулацията на имунната система.21
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Превенция
Има няколко H5N1 ваксини срещу H5N1 щамове, но постоянното мутиране на H5N1 ги
прави от ограничена полза за периода. Все пак
ваксините могат понякога да изградят кръстосана защита срещу щамове с генетича врьзка с
настоящ грипен щам, но най-добрата защита
се постига с ваксини, специално произведени за
всички предстоящи и бьдещи пандемии от грипен вирус.
Лечение
Най-високоефективното лечение срещу грип
А (H5N1) е с невраминидазни инхибитори –
оселтамивир (Tamiflu) и zanamivir (Relenza).40
Появяват се Tamiflu-резистентни щамове, които остават чувствителни към Relenza.47, 48
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