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Малария, лайшманиоза, бруцелоза
и Кримска-Конго хеморагична треска
в Пловдивска област, 2002–2012 г.
Резюме
Öåëòà íà ðàáîòàòà å äà ñå çàîñòðè âíèìàíèåòî íà
ìåäèöèíñêèòå êàäðè âúðõó òåçè çàáîëÿâàíèÿ (ìàëàðèÿ,
ëàéøìàíèîçà, áðóöåëîçà è Êðèìñêà-Êîíãî õåìîðàãè÷íà òðåñêà), íÿêîè îò êîèòî ñà åêçîòè÷íè, à äðóãè – ñ àâòîõòîííî ðàçïðîñòðàíåíèå. Ïðè÷èíèòå äà ñå ñïèðàìå íà òÿõ ñà:
1. Ïîâå÷åòî ñå ñðåùàò ñðàâíèòåëíî ðÿäêî è îáèêíîâåíî íå
ñå ìèñëè çà òÿõ ïðè ïðîÿâà íà íà÷àëíèòå ñèìïòîìè. 2. Íÿêîè îò òÿõ (áðóöåëîçà) ïðîòè÷àò ñ ìíîãî ðàçíîîáðàçíà ñèìïòîìàòèêà, êîåòî äîïúëíèòåëíî çàòðóäíÿâà ïîñòàâÿíåòî
íà äèàãíîçàòà íå ñàìî â íà÷àëíèÿ, íî è â ïî-êúñíèòå åòàïè îò ðàçâèòèå íà çàáîëÿâàíåòî. 3. Ïîðàäè èíòåíçèâíèòå
ìèãðàöèîííè ïðîöåñè ïðåç ïîñëåäíèòå äâå äåñåòèëåòèÿ,
ðèñêúò îò ïîÿâàòà íà âíåñåíè èíôåêöèè âñå ïîâå÷å íàðàñòâà. Ïîñî÷åíè ñà âúçíèêíàëèòå ñëó÷àè íà òåçè çàáîëÿâàíèÿ
â Ïëîâäèâñêè ðåãèîí çà ïåðèîäà 2002–2012 ã. Çà ñðàâíåíèå ñà
äàäåíè è äàííè îò Åâðîïåéñêèÿ öåíòúð çà êîíòðîë íà áîëåñòèòå çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà òåçè èíôåêöèè â íÿêîè
åâðîïåéñêè ñòðàíè ïðåç 2010 ã. Â çàêëþ÷åíèå ñå ïîñî÷âà, ÷å
ìàêàð è ðÿäêî ñðåùàíè, òåçè çàáîëÿâàíèÿ ñå ðåãèñòðèðàò
ïî÷òè åæåãîäíî è íå òðÿáâà äà ñå èçêëþ÷âàò îò äèôåðåíöèàëíî-äèàãíîñòè÷íèÿ ïëàí íà çàðàçíèòå áîëåñòè.
Ключови думи: ìàëàðèÿ, ëàéøìàíèîçà, áðóöåëîçà, Êðèìñêà-Êîíãî õåìîðàãè÷íà òðåñêà
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Abstract
The purpose of this work is to draw the attention of healthcare workers to these diseases (malaria, leishmaniasis, brucellosis
and Crimean-Congo hemorrhagic fever), some of which are exotic,
and other with autochthonic distribution. The reasons to consider
these diseases are: 1. Most of them are relatively rare and they are
normally not considered upon the onset of the initial symptoms.
2. Some of these diseases (brucellosis) are characterized by many
diverse symptoms, which further impede diagnosis not only in the
initial stage but also in the later stages of the disease. 3. Due to the
increased migration processes in Bulgaria during the last twenty
years, the risk of imported infections is constantly increasing. The
occurrence of these diseases in Plovdiv region during the period
2002–2012 is indicated. For comparison, data from the European
Centre for Disease Control on the prevalence of these infections in
some European countries in 2010 are also provided. In conclusion:
it is indicated that although these diseases are rare, they are registered almost annually, and they should not be excluded from the
differential diagnostic plan of the infectious diseases.
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Резултати
От 2002 до 2012 г. в Пловдивски регион са
регистрирани общо 5 случая с малария. По години те са
разпределени както следва:
 2003, 2004, 2005 г. – 0
 2006 г. – 1 случай на внесена malaria ovale от
Нигерия
 2007 г. – 1 случай на внесена malaria tropicа от Мали
 2008, 2009 г. – 0
 2010 г. – 1 случай на внесена malaria tropica от
Сиера Лионе
 2011 г. – 1 случай на внесена malaria tropica от Мали
 2012 г. – 1 случай на внесена malaria tropica от
Централна Африканска Република.
Регистрираните случаи от малария през 2010 г. в някои европейски страни са дадени на табл. 11.
Заболеваемостта в Европа от доказаните случаи с
малария остава сравнително стабилна през периода
2006–2010 г. и е около 1/100 000. Повечето случаи с
малария в Европа са били внесени. Заболяванията са били
съобщени от европейски страни, които имат постоянна
връзка с ендемичните региони. Гърция прави изключение –
около 18% от случаите в страната са автохтонни.
Локалното предаване на заболяването в ЕС изглежда е
възможно. Това обуславя необходимостта от мониторинг
и подготвеност за предприемането на необходимите
мерки за превенция, а също и от възможността за
достъп до здравните органи на сезонните работници.
По данни на Филипов Г. и сътр. (2003) от 1988 г.
лайшманиозата се завръща отново у нас, като до 2002 г.
са регистрирани 67 болни2. Тази тенденция продължава
и до днес – ежегодно се регистрират заболявания
сред хората. Заболеваемостта е неравномерна, като
съобщаваните случаи са от фактически ендемични за
заболяването региони 3. Понякога има проблем с липсата
на някои лечебни препарати, които не са регистрирани
в страната, поради малкия брой пациенти в България
(Курдова Р. и кол., 2007–2010).
Държава
Австрия
Белгия
България
Франция
Германия
Гърция
Ирландия
Италия
Холандия
Румъния
Швеция
Великобритания
ЕС общо

Брой

Заболеваемост

48
166
5
2439
615
45
82
662
247
19
115
1761
6722

0.57
1.53
0.07
3.74
0.75
0.40
1.84
1.10
1.49
0.09
1.23
2.84
0.99

Tабл. 1. Брой случаи и заболеваемост (на 100 000) от
малария, 2010 г.
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Държава

Брой

Заболеваемост

Португалия
Испания
Франция
Италия
Гърция
Кипър
Турция

22
100
24
200
21
5
37 (ВЛ)

0.07–0.17
0.18–0.29
0.02–0.19
0.15–0.38
0.06–0.49
0.25–0.47
1.6–8.53

Табл. 2. Средна годишна заболеваемост (на 100 000)
от лайшманиоза в някои европейски страни,
2000–2006 г.

В Пловдивска област за периода 2002–2012 г. са
регистрирани 2 случая с лайшманиоза – 2003 и 2010 г.,
по 1 случай от Първомай.
Броят на случаите от лайшманиоза и
средногодишната заболеваемост в някои европейски
страни за периода 2000–2006 г. са посочени на табл. 24.
Лайшманиозата е ендемична за 88 страни и
е единственото тропическо заболяване, което е
ендемично за Южна Европа от десетилетия. В Южна
Европа повечето от съобщените случаи се дължат на
зоонозна висцерална лайшманиоза (ВЛ), която е найопасна и завършва летално, когато не се лекува. Кожната
лайшманиоза (КЛ), която е по-доброкачествена, също
се регистрира. Заболеваемостта от лайшманиоза е
относително ниска, варираща от 0.02 до 0.49/100 000
(8.53/100 000, ако се включи Турция).
Това прави около 700 нови случая за една година в
страните от Южна Европа (или 3950, ако се включи
Турция). Сега вече автохтонната лайшманиоза не е
ограничена само в страните от Средиземноморието.
Тя се разпространи на север и вече се съобщават
случаи от Северна Италия и Южна Германия.
Регистрираните случаи от бруцелоза в Пловдивска
област за периода на проучването са:
 2003, 2004 г. – 0
 2005 г. – 6 случая, като от тях трима са работили
в Гърция (двама са баща и син и една жена), други трима
работят в мандра в с. Домлян, Карловско

Държава

Брой

Заболеваемост

България
Франция
Германия
Гърция
Италия
Португалия
Испания
Европа

2
20
22
97
10
88
103
381

0.03
0.03
0.03
0.86
0.02
0.83
0.17
0.07

Табл. 3. Заболеваемост от бруцелоза в някои европейски страни през 2010 г. (на 100 000)
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 2006 г. – 3 случая, като от тях 2 са от Раковски
(Пловдивска област) и са работили в Гърция като
животновъди и 1 от Брезово – животновъд
 2007 г. – 2 случая, като единият е мъж, работил в
Турция – животновъд, една жена с животновъдно стопанство в Хасковска област
 2009 г. – 1 случай, жена от Пловдив, консумирала прясно мляко, закупено от пазара в „Столипиново“.
Заболеваемостта от бруцелоза в някои европейски
страни е дадена на табл. 31.
През 2010 г. заболеваемостта от съобщените
доказани случаи с бруцелоза в Европа е била 0.07/100
000. Съобщените случаи от бруцелоза при хората
показаха понижаваща се тенденция в ЕС и цяла Европа
за периода 2006–2010 г. През 2010 г. заболяването беше
съобщавано най-често при мъже над 25 години (79% от
всички доказани случаи).
Възникналите случаи от ККХТ в Пловдивска област
през периода 2002–2012 г. са както следва:
2001 г. – 1 случай, 74-годишен мъж от Първомай,
ухапан от кърлеж;
2002 г. – 2 случая: мъж на 73 години от Смолянско и
мъж на 53 години от Хисар, пастир, ухапан от кърлеж;
2004 г. – 2 случая: мъж на 38 години от Калофер,
чистил и размачквал кърлежи (екзитус) и жена на 44
години от кърджалийско село, с данни за ухапване от
кърлеж;
2005 г. – 1 случай, мъж на 66 години от с. Устина
(след ухапване от кърлеж);
2006 г. – 1 случай, мъж на 74 години от Пещера, след
ухапване от кърлеж.
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Вирусът на ККХТ е широко разпространен в Африка,
Азия, Средния Изток, Източна Европа и Югозападна
Европа. В тези региони е доказано наличието на
вируса в кърлежи. В Европа случаи със заразяване на
хора са съобщени от Албания, Армения, България,
Казахстан, Косово, Русия, Сърбия, Таджикистан, Турция,
Туркменистан, Украйна и Узбекистан. В рамките на ЕС
ККХТ е ендемична за Балканския регион.
Разпространението на вируса на ККХТ включва
основно кърлежи от род Hyalomma и голям брой
гостоприемници, при които не се проявяват никакви
клинични симптоми. Идентифицирането на генома
на вируса на ККХТ в някои кърлежи, събрани от Южна
Испания, показва, че вирусът е разпространен и в други
региони на Европа, освен считаните досега за ендемични.
Необходими са допълнителни данни, за да се установи
актуалното разпространение на вируса на ККХТ в Южна
Европа. Междувременно трябва да се завиши надзора над
векторите, източниците и случаите при хората, поради
тежкото протичане на заболяването и леталитет при
епидемични взривове до 40%5.

Изводи
1. Разгледаните случаи с малария, лайшманиоза, бруцелоза и ККХТ показват, че тези заболявания се срещат
много по-рядко в сравнение с някои други инфекциозни и
паразитни болести.
2. Въпреки това, те са част от съвременната медицинска практика и епидемиологичната и клиничната
мисъл трябва да бъде насочена и към тях.
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