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Клинично и вирусологично проучване
при хоспитализирани пациенти
с респираторни заболявания (грип)
през сезон 2013/2014
Резюме
Ãðèïíèòå âèðóñè ñà åäíè îò îñíîâíèòå ðåñïèðàòîðíè
âèðóñè, îòãîâîðíè çà äèõàòåëíè èíôåêöèè, ïðîòè÷àùè ñ âèñîêà ÷åñòîòà è òåæêè êëèíè÷íè ôîðìè, ïîíÿêîãà çàâúðøâàùè ëåòàëíî.
Цел: Öåë íà ïðîó÷âàíåòî å äà ñå îáîáùÿò êëèíè÷íèòå
ñëó÷àè íà õîñïèòàëèçèðàíè ïàöèåíòè ïðåç çèìíèÿ ñåçîí
2013/2014, äà ñå ïîòúðñè åâåíòóàëíà âðúçêà ìåæäó êëèíè÷íîòî ïðîòè÷àíå è ñúîòâåòíèÿ òèï è/èëè ïîäòèï íà ãðèïíèòå âèðóñè.
Материали и методи: Ïðåç ïåðèîäà oêòîìâðè 2013–ôåâðóàðè 2014 ã. ñà èçñëåäâàíè îáùî 73 ïðîáè îò ïàöèåíòè,
õîñïèòàëèçèðàíè â Ñïåöèàëèçèðàíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå íà èíôåêöèîçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè ◊Ïðîô. Èâàí Êèðîâ“ – Ñîôèÿ. Íàçîôàðèíãåàëíèòå ñìèâîâå ñà èçñëåäâàíè çà
ãðèïíè âèðóñà À è Â ÷ðåç RT-PCR ìåòîä (Íàöèîíàëíà ðåôåðåíòíà ëàáîðàòîðèÿ ◊Ãðèï è ÎÐÇ“ êúì Íàöèîíàëåí öåíòúð
ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè, Ñîôèÿ, ïðîô. Êîðñóí).
Резултати: Îò 73 äóøè ñ ðåñïèðàòîðíè ïðîÿâè ïîëîæèòåëíè çà ãðèïíè âèðóñè ñà 32; îò òÿõ ïðè 18 å óñòàíîâåí
ãðèï À (H1N1)pdm09 è 11 ñà ïîëîæèòåëíè çà À (H3N2). Îñòàíàëèòå 41 ïàöèåíòè ñà íåãàòèâíè çà ãðèïíè âèðóñè, íî ñà
õîñïèòàëèçèðàíè ïîðàäè íàëè÷èåòî íà êàòàðàëíè ïðîÿâè.
Êëèíè÷íèòå ñèìïòîìè ïðè âñè÷êè ïàöèåíòè ñà îñíîâíî îò
ñòðàíà íà ãîðíèòå äèõàòåëíè ïúòèùà è âêëþ÷âàò âèñîêà
òåìïåðàòóðà, áîëêè ïî ìóñêóëè è ñòàâè, ãàñòðîèíòåñòèíàëíè ïðîÿâè, îáðèâåí ñèíäðîì, ãåíåðàëèçèðàíè ãúð÷îâå. Óñëîæíåíèÿòà ñà îñíîâíî îò ñòðàíà íà äèõàòåëíàòà è öåíòðàëíàòà íåðâíà ñèñòåìà.
Изводи: Ïîâîä çà õîñïèòàëèçàöèèòå ïðåç ñåçîí 2013/2014
e îñíîâíî ñðåäíîòåæêî è òåæêî êëèíè÷íî ïðîòè÷àíå íà
ãðèï òèï À (H1N1)pdm09 è A (H3N2) ñ âîäåùè ñèìïòîìè îò
ñòðàíà íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà. Íå îòáåëÿçâàìå ïîâèøåíà ÷åñòîòà ïî îòíîøåíèå íà íåâðîëîãè÷íèòå óñëîæíåíèÿ â
ãðóïàòà íà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè ñ ãðèï.
Ключови думи: ãðèï, A (H1N1)pdm09, A (H3N2), óñëîæíåíèÿ
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Abstract
Influenza viruses are major respiratory pathogens causing respiratory
infections with high frequency and severe clinical forms, sometimes fatal.
Aim: Aim of our work is to study the clinical cases of hospitalized patients with respiratory symptoms during winter season
2013/2014, and to find a connection between clinical form and specific type/subtype of influenza viruses.
Materials and methods: For the period from October 2013 to
February 2014 a total of 73 clinical specimens of patients with respiratory symptoms, hospitalized in SBALIPB ◊Prof. Ivan Kirov”,
Sofia were tested. Nasopharyngeal swabs were tested for influenza
type A and type B viruses, using RT-PCR method (National Reference Laboratory ◊Influenza and ARD”, National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia, prof. Korsun).
Results: From 73 patients with respiratory manifestations there
were 32 positive for influenza viruses; 18 patients were positive for
influenza type A(H1N1)pdm09 and 11 were positive for influenza type
A(H3N2). 41 patients negative for influenza viruses were hospitalized
due to catarrhal symptoms. Clinical symptoms in all cases were basically from the upper respiratory tract and included high fever, pain in
muscles and joints, gastrointestinal disorder, rash, seizures. Respiratory
and central nervous system were affected mainly from complications.
Conclusions: Reason for hospitalizations during season
2013/2014 are mainly intermediate and severe clinical forms of influenza type A(H1N1)pdm09 and A(H3N2). There is no higher frequency
of neurological complications in patients positive for influenza.
Key words: influenza, A(H1N1)pdm09, A(H3N2), complications
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Грипните вируси са сред основните респираторни
вируси, отговорни за дихателни инфекции, протичащи
с висока честота и тежки клинични форми, понякога завършващи летално. Три вида (А, В и С) грипни вируси
циркулират сред човешката популация, от които тип А
и В предизвикват клинично значимо заболяване. Засягат
се всички възрастови групи, но основно са ранна детска възраст, юноши2,3, които предават инфекцията сред
обществото. Със сериозен риск от тежко заболяване
и/или сериозни усложнения са кърмаческата, ранната
детска възраст4–11, пациентите над 65 г. и пациентите
с подлежащи хронични заболявания24–27.

Цел
Цел на проучването е да се обобщят клиничните случаи
на хоспитализирани пациенти през сезон 2013/2014, да се
потърси евентуална връзка между клиничното протичане
и съответния тип и/или подтип на грипните вируси23.

Материали и методи
През периода oктомври 2013–февруари 2014 г. са изследвани общо 73 проби от пациенти, хоспитализирани
в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ – София. Назофарингеалните смивове са изследвани за грипни вируса А и В чрез
RT-PCR метод (Национална референтна лаборатория
„Грип и ОРЗ“ към Национален център по заразни и паразитни болести, София, проф. Корсун)21. Всички пациенти
са с катарални прояви от страна на горните дихателни пътища, някои от тях постъпват с усложнения от
страна на дихателната система.

Резултати
От хоспитализираните 73 болни мъжете са 38, а
жените – 35; във възрастта до една година са само 6
пациенти. Клиничните прояви са отразени в таблица 1.
От 73 души с респираторни прояви положителни за
грипни вируси са 32; от тях при 18 е установен грип А
(H1N1)pdm09 и 11 са положителни за А (H3N2). Остана-

Клинични симптоми
Температура
Кашлица
Хрема
Болка по мускули и стави
Главоболие
Болки в очите и фотофобия
Гърчове
Пневмония, бронхиолит
Гастроинтестинални прояви
Обрив

Изсл. пациенти
(n=73)
62
43
31
29
58
5
5
10
41
3

лите 41 пациенти са негативни за грипни вируси, но са
хоспитализирани поради наличието на катарални прояви.
Клиничните симптоми при всички пациенти са основно
от страна на горните дихателни пътища и включват
висока температура (над 38°С; табл. 2), болки по мускули и стави и гастроинтестинални прояви. Единични са
пациентите с обривен синдром, само трима и основно
те са в групата, при която назофарингеалните смивове
са отрицателни за грипни вируси. Същото се отнася и
по отношение на появата на генерализирани гърчове в
тази група, които най-вероятно са свързани с високата
температура. Усложнения под формата на пневмония и
бронхиолит бяха наблюдавани при 10 пациенти, основно
в детската възраст. При възрастните пациенти (N=4)
хоспитализацията е по повод на интерстициални пневмонии. Усложненията от страна на централната нервна
система са бързопреходен мозъчен едем, вирусен менингит (при 3-ма пациенти от 73; един от тези трима е с
доказан грип A); енцефалит при двама пациенти, негативни за грипни вируси (табл. 3).
Сред 31 изследвани пациенти с усложнения от страна
на централната нервна система (мозъчен оток, менингит, енцефалопатия, енцефалит) грипен вирус тип А е установен само при 9 от тях (табл. 3). Случаите с клинично
протичане на енцефалит са негативни при изследването
за грип. При пациентите с водеща симптоматика от
страна на гастроинтестиналния тракт и клинична диагноза „чревна инфекция“ се регистрират 33% положителни
за грипен вирус. Не са регистрирани случаи на остра дихателна недостатъчност, както и усложнения от страна
на сърдечно-съдовата система. Няма нито един смъртен
случай сред изследваните болни.
При анализиране на пациентите се установява, че
пандемичният щам А (H1N1) се изолира по-често при
мъже; от 15 изследвани положителни за грип А 11 са с
пандемичния щам, докато при жените по равно се установяват двата грипни вируси А. При кърмачетата всички вирусологично потвърдени случаи са положителни за
вирус тип А (H1N1)pdm09.

Брой пациенти, инфектирани с
грипни вируси
A(H1N1)pdm09 (n=18) A(H3N2) (n=11)
18
11
13
7
10
6
7
4
13
10
0
0
0
2
3
1
10
5
0
0

Табл. 1. Клинични симптоми при изследваните пациенти

Отрицателни
пациенти за грипен
вирус (n=43)
33
23
15
18
35
5
3
6
26
3
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Температура
37–37.9°С

Положителни
пациенти
2

Отрицателни
пациенти
7

26

26

≥38°С

Табл. 2. Стойности на температурата при изследваните пациенти
Усложнения

Изследвани
пациенти (n=73)

Мозъчен едем
Менингит
Енцефалит

27
2
2

Вирусологично
потвърден грип А
(n=30)
8
1
0

Табл. 3. Неврологични усложнения в изследваните
групи
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Обсъждане
През сезон 2013/2014 ние наблюдавахме клинично протичане на грип с пандемичен щам А (H1N1)pdm09 и щам А
(H3N2). Повод за хоспитализациите са основно среднотежко и тежко клинично протичане, с водещи симптоми от
страна на дихателната система15,16. Паралелно с вирусологично потвърдените случаи на грип (44%) се наблюдават и такива, протичащи със сходни клинични симптоми,
но вирусологично негативни за грипни вируси (56%). Найвероятно в тази група има пациенти с грип и други респираторни вируси като аденовируси, парагрипни, RS-вирози
и др. Разбира се, в хода на повишена заболеваемост от
грип през есенно-зимния сезон е логично да смятаме, че
и при непотвърдените лабораторно пациенти се касае
за тази инфекция. Не отбелязваме повишена честота по
отношение на неврологичните усложнения (един пациент
с менингит) в групата на потвърдените случаи с грип,
под 1.5%. Това съответства на проучвания от български
автори през минали години по отношение на грип А.
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