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„В БЪЛГАРИЯ ГРИЖАТА 
ЗА ДЕЦАТА СЕ 
МЕДИКАЛИЗИРА“

Доц. Михаил Околийски:

НА ФОКУС

3 Педиатрия плюс

{ 
Доц. Михаил Околийски работи в офиса на СЗО в 
България от 2014 г. Завършва „Социална тера-
пия“ в Хумболтовия университет в Берлин, Гер-
мания, и има докторска степен по психотерапия 
от същия университет. Работи в Немска СПИН 
помощ, а след това ръководи направление „Пси-
хично здраве” в Националния център по общест-
вено здраве и анализи. Член е на Изпълнителния 
комитет на Европейската мрежа за оценка на 
услугите за психично здраве (ENMESH). Създател 
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е на системно здравно образование за различни 
възрастови групи в училищата. Автор е на над 
100 публикации в български и международни на-
учни издания с импакт фактор. Преподава „Сек-
сология и репродуктивно здраве“ в Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ на акушерки, со-
циални работници и медицински сестри.

ДОЦ. ОКОЛИЙСКИ, КАКВА Е СЪВРЕМЕННАТА 
ПЕДИАТРИЧНА ГРИЖА, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ПО 
СВЕТА, И КЪДЕ Е БЪЛГАРИЯ НА ТОЗИ ФОН?

Въпреки, че през последните години има доста 
успехи в българската педиатрия, като например 
коефициентът на детската смъртност, който 
намалява (но все още е най-висок в целия Евро-
пейски съюз!), практиките на СЗО не са напъл-
но въведени у нас. Рамката за пълноценни грижи 
на СЗО и Уницеф и насоките за проследяване на 
здравословната бременност би трябвало да бъ-
дат в центъра на добрата медицинска практи-
ка. Ние от много години се опитваме да напом-
ним на Министерството на здравеопазването 
да въвежда тези политики, които включват 
нуждата от многоспектърни дейности на раз-
лични нива, но в България грижата се медика-
лизира. Това е стара практика, от която все 
още не сме се отказали… Комплексният подход, 
който се прилага в западните страни и който 
е свързан със съобразяването с различни фак-
тори, имащи значение за доброто здраве на бе-
бето и детето, у нас не се координира докрай 
в различните сектори и по-скоро всеки сектор 
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работи сам за себе си. Влиянието на здравната 
система се надценява, а според редица публи-
кации влиянието върху здравето от страна на 
здравната система е около 14-15%, всичко дру-
го зависи от генетични и екологични фактори, 
от фактори на средата (въздух, околна среда, 
почва), поведенчески фактори и т.н. В България 
това се подценява и това всъщност е нещото, 
което трябва да се опитаме да наваксаме. Плюс 
добър мониторинг на целия процес с валидни 
данни, които да се събират непрекъснато, ран-
ни интервенции и добро надграждащо обучение 
на всички специалисти, които са замесени в гри-
жата за децата. 

ТОВА ЛИ СА ПРОМЕНИТЕ, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАЕ 
ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ?

Всичко, което изброих в горния отговор. Мо-
ниторингът на здравето има много важно зна-
чение! Например от статистиката се знае, че 
всяко шесто бебе има затруднения в развитие-
то, ето защо грижата за тези деца трябва да 
стартира възможно най-рано. А за да се случи 
това, трябва съответното изграждане на ка-
пацитет от кадри – и на педиатри, и на дру-
ги медицински специалисти, като те трябва да 
имат необходимите знания, умения и нагласи, за 
да оптимизират развитието на децата, за да 
могат те да постигнат пълния си потенциал в 
живота. Всичките тези неща ги има като пред-
варително заложени дейности, просто трябва 
да се финансират и да се изпълняват. Целта, 
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в крайна сметка, е това да се канализира чрез 
комплексния медико-социален подход, вместо да 
се акцентира само върху медицинския подход. 
Необходим е един топъл подход към семейства-
та, който да включва социални грижи и психоло-
гична подкрепа. На фона на проблемите в пър-
вичната помощ, ниския брой лекари педиатри 
това е много трудно да се изпълни. Колегите 
в извънболничната помощ получават най-мал-
ко средства и са най-неоправдани в сравнение с 
болничните заведения, където е концентрира-
но цялото внимание. Тази пирамида трябва да е 
обърната точно обратно – да се инвестира не 
в болничната грижа и хоспитализирането, а в 
извънболничната сфера. 

ТУК Е МЯСТОТО ДА ВИ ПОПИТАМЕ КАКВО МИ-
СЛИТЕ ПО КАЗУСА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА НА-
ЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА БОЛНИЦА – ВЪПРОС, 
КОЙТО ВЪЛНУВА ПОКОЛЕНИЯ ПЕДИАТРИ?

За това се говори като за някакво магическо ре-
шение на проблемите. Дори и да се изгради та-
кава болница, лесното решение няма как да се 
случи, защото децата в България се нуждаят от 
осигуряването на регионален достъп до високос-
пециализирани медицински грижи. Педиатрич-
ната грижа трябва да има национално покритие 
и ако бъде съсредоточена само в една болница в 
София, това няма да е справедливо спрямо дру-
гите региони и области. Грижата за всички деца 
в България трябва да интегрира комплексната 
подкрепа за здравето. Един пример от статис-
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тиката – според нея около 9% от ражданията 
у нас завършват преждевременно. Този проблем 
не е най-тревожен в София, а в градове като Ва-
рна, Враца, Сливен, където преждевременните 
раждания са около 20%. В този смисъл изграж-
дането на такава Национална болница в София 
няма да реши този проблем и да предостави не-
обходимите грижи на тези най-уязвими бебенца 
и семейства. От тази гледна точка, да, добре 
е да се инвестира в повишаване на капаците-
та, но той трябва да се разпределя регионално 
справедливо. 

А КАКВО Е МНЕНИЕТО ВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ДРУГА КЛЮЧОВА ТЕМА – ВАКСИНОПРОФИЛАК-
ТИКАТА? ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ СЕ НАБЛЮДАВА 
ПРОЦЕС НА НАМАЛЯВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОН-
НОТО ПОКРИТИЕ…

Това не е процес, а трагедия, която се допусна 
да се случи в България от политиците най-вече. 
Този срив в имунизационното покритие се случи 
покрай епидемията от Ковид-19, която в нача-
лото наистина ограничи достъпът до ваксина-
ция в кабинетите поради локдауните, но това 
беше за сравнително кратък период от вре-
ме. Но междувременно щетите от хибридните 
атаки на противниците на здравия разум и вак-
сините по отношение на ваксините срещу Ко-
вид-19 се отразиха и върху ваксините от тради-
ционния календар. Въпреки че ние още през март 
2020 г. предложихме на тогавашния министър 
на здравеопазването да създаде стратегия за 
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комуникация на риска и привличане на цялото 
общество към процеса на ваксинация, така че 
да има доверие, нищо не се случи. Не се създа-
де практически документ със стъпки, въпреки 
че СЗО има алгоритъм за това, така че хората 
да не загубят доверието си и да се запази мо-
тивацията им да ваксинират децата си. Общо-
практикуващите лекари и педиатрите не бяха 
подкрепени и упълномощени да се борят с тези 
процеси. В България се появиха феномени като 
фалшиви сертификати за ваксиниране, лекари, 
които продуцираха фалшиви новини по отно-
шение на ваксинацията. Всичко това в един мо-
мент обезсърчи хората… Всъщност, България е 
страната с най-ниско ваксинално покритие за 
Ковид-19 в ЕС и с най-висока смъртност в све-
та след Перу. По тази причина падна и процен-
тът на традиционните ваксини. 
Много е важно да се изпълняват тези национал-
ни приоритети, но пак казвам не виждам доста-
тъчен ангажимент от страна на държавата по 
отношение дори на ключови ваксини като вакси-
ната за рака на маточната шийка – тя е налична 
от години, а процентът на ваксинираните мо-
мичета е маргинален. В същото време виждаме 
как проблемът с рака на маточната шийка е из-
коренен например в Австралия и Нова Зеландия, 
където над 90% от момичетата са ваксинирани. 

И НЯКОЛКО ПО-ЛИЧНИ ВЪПРОСА. ЗАЩО ИЗБРА-
ХТЕ ПСИХИАТРИЯТА ЗА СВОЯ ПРОФЕСИЯ? 

Завърших социална терапия в Хумболтовия уни-

НА ФОКУС
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верситет в Берлин. Насочих се натам, защото 
бях завършил немска гимназия и исках да про-
дължа образованието си в Германия. Винаги съм 
имал голямо любопитство към това какво пра-
ви човека успешен в отношенията със себе си 
и околния свят, какво го прави спокоен. Психиа-
трията е в пряка връзка с психичното здраве и 
постигането на хармония във вътрешния мир 
на всеки човек и професионалист. Всеки психо-
терапевт, който работи с човешката душа, 
трябва да мине собствена терапия, за да раз-
бере вътрешните си демони… Тези неща винаги 
са ми били изключително любопитни и затова се 
насочих към тази област. Освен това имах къс-
мета да попадна на един от най-добрите психо-
терапевти и сексолози в света – проф. Хеберле, 
който стана научен ръководител и на диплом-
ната, и на докторската ми работа. С неговата 
супервизия аз навлязох в едни много интересни 
територии и в един сензитивен подход към па-
циента. Това е нещо необятно и пази интере-
сът ми в тази област висок. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ИЗВЪНПРОФЕСИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕСИ?

Много обичам да контактувам с приятелите си 
и с близките си през призмата на предизвика-
телствата в сферата на човешките отноше-
ния. Интересно ми е да надграждам тези отно-
шения и да ги правя по-задоволителни и за двете 
страни. Освен това чета книги, много харесвам 
класически произведения, опитвам се да спор-

НА ФОКУС
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тувам повече. Имам интерес към уиндсърфа, 
тениса, ските. Ходя с колело на работа, което 
задоволява препоръчаните от СЗО 30 минути 
минимална дневна физическа активност. 

КАКВО ВИ МОТИВИРА В ЖИВОТА И ПРОФЕСИЯТА?

Мотивирам се от християнската парадигма и 
смятам, че трябва да сме много смирени, скром-
ни и да правим всичко, което е по силите ни за 
благото на братята и сестрите ни. Не се инте-
ресувам от комерсиалната култура и поставя-
нето на някакви изкуствени цели като кариера 
или други такива доста силни за съвременното 
общество, но слаби като послание идеи. 

И ЗА ФИНАЛ – КАКВО Е ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ КЪМ 
ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА?

На първо място да запазят психичното си здра-
ве, защото много често в тези трудни време-
на и условия на труд се стига до професионално 
прегаряне, до т.нар. бърнаут. Това е голям бич, 
защото води до липса на мотивация, до занема-
ряване на професионализма, до цинизъм поняко-
га. Затова лекарите трябва да следят внима-
телно начина, по който се чувстват в работата 
и в личния си живот и да взимат своевременни 
мерки, ако усетят, че нещата не са наред. 
И още бих им пожелал да работят върху повиша-
ване на капацитета си и да запазят любопит-
ството си към нови знания. 

НА ФОКУС



На 2 февруари стартира първата по рода 
си у нас Тренинг академия за млади педи-
атри, организирана от БПА. Обучител на 
първия модул бе проф. Иванка Мавродиева, 
която запозна присъстващите лекари с 
това как да развият и подобрят презента-
ционните и комуникационните си умения. 
На 9 и 16 февруари проф. Мавродиева ще из-
несе лекции на тема „Ефективни техники 
за създаване, редактиране и публикуване на 
научни текстове в областта на медицина-
та“. Обученията са безплатни, а местата 
- ограничени. 
За да бъдете информирани за бъдещите 
обучения, следете сайта и фейсбук страни-
цата на БПА.

ТРЕНИНГ АКАДЕМИЯ 
ЗА МЛАДИ ПЕДИАТРИ

НОВИНИ
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В началото на декември по инициатива на 
Кремена Кунева, народен представител, 
в Парламента се проведе Консултатив-
на среща за Националната детска болни-
ца. На срещата тогава присъстваха на-
родни представители от „Демократична 
България” и „Продължаваме промяната”, 
представители на Министерството на 
здравеопазването и държавната „Здравна 
инвестиционна компания за изграждане на 
детска болница” ЕАД, лекари, представи-
тели на неправителствени организации и 
граждански структури, работещи от го-
дини по рестартирането на този дълго-
очакван проект. Българската педиатрична 

ДИСКУСИЯ: АНАЛИЗ НА 
НУЖДИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА 

НОВИНИ
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асоциация бе представена от доц. Йордан-
ка Узунова, доц. Боряна Аврамова и доц. 
Рада Маркова.
Срещата протече в конструктивен дух и 
всички участници се обединиха около нас-
тояването МЗ незабавно да възложи не-
зависим Анализ на нуждите за изграждане 
на Национална детска болница, който да 
гарантира, че бъдещото задание за про-
ектиране и изграждане на лечебното за-
ведение ще съответства на ролята му в 
националната стратегия за детско здра-
веопазване. 
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КАКВО СЕ СЛУЧИ НА 
IV БАЛКАНСКИ КОНГРЕС 

ПО ПЕДИАТРИЯ

На 2 и 3 декември в Истанбул се проведе 
IV-ти Балкански конгрес по педиатрия. За 
първи път в събитието се включиха с пре-
зентации участници от България. Млади 
лекари от катедрите по педиатрия на ме-
дицинските университети в София, Пло-
вдив и Варна представиха теми свързани с 



НОВИНИ
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интензивната терапия в детска възраст, 
нервно-психическото развитие и лечение-
то на редки заболявания. Българската се-
сия бе една от най-посетените и предиз-
викала най-оживени дискусии. На заседание 
на представители на управителните съве-
ти на педиатричните асоциации на Турция, 
Хърватска, Унгария, Косово, Албания, Сло-
вения, Румъния, България, Босна и Херце-
говина бяха обсъдени настоящите пробле-
ми на организациите и бъдещите планове, 
свързани със съвместни научни разработки 
и повишаване на квалификацията на млади-
те педиатри чрез международни курсове и 
специализации. На тази среща Българската 
Педиатрична Асоциация беше представена 
от председателя на управителния съвет 
проф. Иван Литвиненко и от научния секре-
тар на дружеството доц. Даниела Авджи-
ева-Тзавелла.



IPA С НОВО РЪКОВОДСТВО

Приключи изборът на нови ръководни ка-
дри на International Pediatric Association (IPA). 
С убедителен вот с мандат 2023-2025 г. 
бяха избрани: д-р Аман Пулунган, който 
зае поста на изпълнителен директор, д-р 
Джонатан Клайн, който стана ковчежник 
на асоциацията, и д-р Адамос Хаджипана-
ис, който е новият координатор на отдел 
„Развитие“.
Проф. Иван Литвиненко, председател на 
УС на БПА, изпрати поздравително писмо 
до новото ръководство на IPA и заяви же-
лание ползотворното партньорство меж-
ду двете организации да продължи и за в 
бъдеще.

НОВИНИ

15 Педиатрия плюс



НОВА 
ПРИДОБИВКА 
ЗА СБАЛДБ 
„ПРОФ. Д-Р 
ИВАН МИТЕВ“ 

НОВИНИ

Висококачествен преглед с едно докосва-
не – това вече е възможно, благодарение 
на „Българската Коледа“, която дари уни-
кален сонографски апарат от ново поколе-
ние на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.
Новият сонографски апарат Mindray DC70 
Exp с X-Insight, с който се сдоби Клиниката 
по нефрология и хемодиализа, притежава 
многоядрен мощен процесор и видеопроце-
сор за над 4 пъти по-бързо сканиране, ви-
соко кадрова скорост и куп други екстри. 
Чистотата на образа е в резултат на из-
ползваните технологии от висок клас. Из-
ключително доброто изображение ще спо-
могне да бъдат открити ранни аномалии 
и малки патологии. Освен това се скъсява 
съществено времето за прегледа, което е 
особено важно при педиатричната прак-
тика.
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Лекари и пациенти отбелязаха 30-годиш-
нината от създаването на интензивното 
отделение при Клиниката към детска хи-
рургия към УМБАЛ „Свети Георги”. Търже-
ството протече като среща на медици с 
излекуваните от тях деца и семействата 
им. „В нашия живот като лекари, анестези-
олози, хирурзи имаме различни емоционални 
състояния – от пълната радост до разо-
чарованието, от изтриването на сълзите 
до радостта в майчините очи“, каза на-
чалникът на Клиниката по детска хирургия  
проф. д-р Пенка Стефанова.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

НОВИНИ
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С НОВА
УСЪВЪРШЕНСТВАНА ФОРМУЛА

със съдържание на HMO 2’-FL 

Frisolac 1 и 2
млека за кърмачета

www.friso.bg
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Zdrave.net

Д-р Димитър Печилков, началник на От-
делението за следоперативно интензивно 
лечение и реанимация на деца в Национал-
ната кардиологична болница, споделя пред 
zdrave.net: „Причината да се влюбя и отдам 
изцяло на педиатрията и особено на един 
от най-тежките й профили – спешната и 
интензивна педиатрия, бе д-р Михайлова, 
моят асистент по педиатрия. При децата 
подходът е много по-различен в сравнение 
с възрастните, най-малкото защото те не 
могат да обяснят състоянието си, да сиг-
нализират при проблем. Уменията на дет-
ския интензивист са изключително специ-
фични. Ние се грижим за пациентите от 
деня на раждането, дори с тегло под 1000 г, 
до деца на 18 години. За съжаление, след над 
20 год. стаж в тази област, установявам, 
че все още няма обособена подобна субспе-
циалност на педиатрията, а тя е изключи-
телно необходима особено днес.“

Д-Р ДИМИТЪР ПЕЧИЛКОВ: 
„С КОЛЕГИТЕ МИ ИМАМЕ 
ПРАВИЛО – ЛЕКУВАМЕ ЧУЖДИТЕ 
ДЕЦА КАТО СВОИ“

ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ
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Nova news

„Деца с редки заболявания, с вродени ано-
малии, с муковисцидоза, с имунни дефицити 
се лекуват в Александровска болница. Това 
са пациенти с доста здравословни пробле-
ми и усложнения. Не всички колеги познават 
в детайли заболяванията и за това малки-
те пациенти се лекуват на специализирани 
места“, заяви доц. Гергана Петрова, начал-
ник на клиниката по педиатрия в Алексан-
дровска болница, в предаването „Пулс” на 
Nova news.
„От 250 пациенти с муковисцидоза в Бълга-
рия, 140 ги обгрижваме ние. Имаме може би 
най-голям опит с такива пациенти, наша-
та клиника е първата, която ги диагности-
цира, въвели сме методи, създали сме хубав 
екип. Помагаме си и с другите отделения, 
за да не стават тези пациенти „здравни 
емигранти”. При съмнение за рядка болест 
пациентът се диагностицира при нас, пра-
ви се програма за неговото лечение”, каза  
доц. Петрова.

ДОЦ. ПЕТРОВА: „ОТ 250 ДУШИ С 
МУКОВИСЦИДОЗА В БЪЛГАРИЯ, 
140 СЕ ЛЕКУВАТ В 
АЛЕКСАНДРОВСКА”

ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ





22 Педиатрия плюс

Д-р Ванина Га-
бровска завърш-
ва медицина в 
Медицински уни-
верситет – София 
през 2012 г. с от-
личен успех. През 
следващата годи-
на започва спе-
циализация по 
педиатрия в Дет-
ско отделение на 

УМБАЛ „Св. Анна“, София, като през 2019 г. придо-
бива специалност. От 2020 г. до момента специа-
лизира детска ревматология в Детската клиника на 
„АСК УМБАЛ Токуда“, София, под ръководството на 
д-р Калин Лисички.  

Д-р Ванина Габровска: 
„Мечтая за промяна в отношението 
към българския лекар“

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Защо решихте да бъдете лекар?
Моите родители не са лекари. Може би всичко 
започна като мечта на майка ми, която след това 
във времето се превърна и в моя мечта. Преди 
това исках да стана астронавт.

Какво ви накара да се посветите на педиатрията? 
Работата с деца е много удовлетворяваща и за-
реждаща, те са толкова невинни и добронаме-



23 Педиатрия плюс

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

рени. А специално към детската ревматология 
ме привлече нуждата от комплексни и задълбо-
чени познания за поставянето на диагнозата и 
за провеждането на успешно лечение.

Педиатърът според вас трябва да е… 
Всеотдаен, разбиращ, търпелив, да успява да 
погледне света през детските очи, за да пред-
разположи болното дете и да спечели довери-
ето му.

Вярват ли ви пациентите, когато ви видят кол-
ко сте млада?
Смея да кажа, че с пациентите се разбирам 
много добре, но понякога срещам трудности с 
техните родители… Извън кръга на шегата, мла-
достта наистина може да  пробуди недоверие, 
но обикновено в хода на опознаването както с 
пациента, така и с неговите родители, комуни-
кацията и сътрудничеството се случват. Много 
ми помага и личният опит с моите деца.

Носи ли ви удовлетворение тази работа?
Да, безкрайно, но и много ми отнема, най-вече 
от времето с моето семейство.

Кои са най-големите проблеми на детското 
здравеопазване в България?
В болничното здравеопазване – условията на 
изключително трудно сътрудничество между 
педиатрите от различните специалности и сега 
съществуващата рамка на финансиране, спо-
ред която пациентът трябва да бъде вмъкнат в 
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дадена диагноза, вместо да бъде обратното. В 
доболничната помощ – разрушената структу-
ра, липсващата профилактична дейност, невъз-
можността за провеждане на по-комплексни 
лабораторни тестове, лечение и проследяване 
в условията на дневен стационар.

Какво искате да се промени, в частност – вие 
да промените? 
Бих се борила за промяна в рамката на финан-
сиране на болничното лечение, която да позво-
ли по-голяма свобода на лекарите в различните 
диагностични и терапевтични подходи. Може 
би това ще се случи с въвеждането на т.нар. ди-
агностично-свързани групи.

Смятате ли, че имаме нужда от Национална 
педиатрична болница?
Категорично! Национална детска болница, коя-
то да обедини специалисти от всички области 
на детското здраве, които да работят заедно и 
да обменят опит. Нужно е обаче да бъдат създа-
дени необходимите условия това да се случи – 
под формата на сградна архитектура, апаратура 
и промяна на финансовата рамка. 

Коя е най-голямата ви мечта – като лекар и чо-
век?
Да настъпи промяна в мисленето на хората и в 
отношението им към българския лекар, за да 
си възвърнем позицията в обществото, която в 
момента имат нашите колеги в останалите ев-
ропейски държави.
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Въведение
През последните десетилетия затлъстя-
ването стана сериозен здравен проблем и 
придоби пандемичен характер, както при 
възрастните, така и при децата. Затлъс-
тяването в детската възраст може да до-
веде до тежки нарушения във функциите на 
детския организъм, а е и с доказано влияние за 
развитието на затлъстяване у възрастния 
индивид. Етиологията на затлъстяването 
се свързва с много фактори, включително 
генетично предразположение, намалена фи-
зическа активност, прекомерен прием на 
храна, фактори на околната среда и др. 

Чревна микробиота и микробиом
Нов интерес в изследователите предиз-
виква съставът на чревната микробио-

Е. Вучкова,  А. Куков, А. Гончаров, 
А. Гьошева, А. Сяров, И. Иванова, 
Р. Въжарова, Е. Кьолеян, И. Алтънкова, 
Й. Узунова
Медицински факултет, СУ „Св. Климент 
Охридски“, УМБАЛ „Лозенец“

ЧРЕВЕН МИКРОБИОМ И 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦА 



та (ЧМ). ЧМ е комплекс от многобройни и 
разнообразни микроорганизми (бактерии, 
вируси, медицински гъбички, архаи и пара-
зити), обитаващи чревния тракт на чо-
вешкия организъм и създали взаимоотно-
шения на симбиоза със своя гостоприемник 
[1]. Чревният микробиом в тесен смисъл на 
думата е генетичният материал на микро-
биота, докато в широк смисъл предста-
влява съвкупност от всички микроорганиз-
ми (микробиота) заедно с техните гени, 
метаболити и сигнални молекули, които 
живеят в „нестерилната страна“ на чо-
вешкото тяло.  Впечатляващ факт е ог-
ромното количество клетки на чревната 
микробиота – около 100 трилиона микроор-
ганизми, докато клетките на човешкото 
тяло са приблизително 10 пъти по-малко. 
Многобройните анализи на ЧМ разкриват 
огромното й разнообразие и динамичност 
както на популационно, така и на индиви-
дуално ниво [4-6]. ЧМ на здрави индивиди 
е съставена от микробни видове и подви-
дове от над 17 бактериални фили, принад-
лежащи към Firmicutes (>70%), Bacteroidetes 
(>30%), Proteobacteria (<5%), Actinobacteria 
(<2% ), Fusobacteria, Verrucomicrobia (<1%) 
и др. [6-8]. Разнообразието в микробиома 
при отделните индивиди зависи от реди-
ца външни и вътрешни фактори като: въз-
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раст, прием на медикаменти, диета, начин 
на живот, стрес и др. [9].
Нови данни за ролята на чревния микробиом
Международните научни среди понастоя-
щем изучават ЧМ като една от причините 
за възникването на редица здравословни 
проблеми като затлъстяване, метаболи-
тен синдром, захарен диабет тип 2, улце-
розен колит, болест на Crohn, синдром на 
раздразненото черво; чернодробни, бъб-
речни, ставни и сърдечни нарушения, както 
и участието му при астма, атеросклероза, 
аутизъм, алергични, имунологични и невро-
логични заболявания. Все повече проучва-
ния показват, че нарушенията в бактери-
алната хомеостаза могат да се свържат 
с различни социално значими заболявания. 
Промяната в броя и видовата принадлеж-
ност на бактериите в чревната микроби-
ота е добре позната като дисбиоза. Тя се 
характеризира с по-малко разнообразие на 
таксоните, увеличаване на потенциално 
патогенните и намаляване на полезните 
видове бактерии в сравнение със здравата 
микробиота [10]. Дисбиозата, променяй-
ки метаболизма на микробиома и следова-
телно и метаболизма на гостоприемника, 
повлиява не само възпалителния отговор и 
имунните реакции при човека, но допринася 
и за метаболитни нарушения [11].



Чревната микробиота в индивидуалното 
развитие и ролята й в метаболизма
Човешкият интестинален тракт се коло-
низира веднага след раждането и ЧМ играе 
съществена роля за поддържане на здра-
вето на новороденото. В първите месеци 
от живота на детето в микробиома пре-
обладават видовете Bifidobactrium, както 
и някои представители на Bacteroidetes и 
Firmicutes [12]. Предполага се, че детска-
та микробиота започва да се доближава 
до тази на възрастния организъм на око-
ло 2- до 4-годишна възраст, като се счита, 
че тази трансформация е продължителен и 
плавен процес [13].
ЧМ изпълнява редица жизненоважни функ-
ции, свързани с процесите на храносмила-
не и метаболизъм (вкл. правейки възможен 
метаболизма на несмилаемите хранителни 
вещества), продукцията и резорбцията на 
витамини, както и модулирането на локал-
ния и системен имунитет [2, 3]. ЧМ е фак-
тор в контрола на телесното тегло – чрез 
участието й в енергийната хомеостаза. 
ЧМ увеличава васкуларизацията на чревни-
те вили, което води до подобрена абсорб-
ция на хранителни вещества. През 2004 г. 
Backhet et al. за първи път изследват спо-
собността на чревната микробиота да 
съхранява енергия от хранителните веще-
ства и показват как в икономически разви-
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тите западни общества, където храната е 
с високо съдържание на калории, тази полза 
става вреда [9]. Следват многобройни про-
учвания, които все още дават противоре-
чиви резултати за това каква е качестве-
ната и/или количествена разлика между ЧМ 
на затлъстели индивиди и на тези с нормал-
но тегло. При дисбиоза се стимулира обра-
зуването на късоверижни мастни киселини, 
които влияят на продукцията на холесте-
рол от мастни киселини в черния дроб – те 
стимулират и усвояването на енергията, 
натрупването на мазнини и увеличаването 
на индекса на телесната маса (BMI). Дисби-
озата допринася за развитието на затлъс-
тяването и метаболитния синдром чрез 
повишени микробни липополизахариди и 
чрез поява на метаболитна ендотоксемия, 
която индуцира и поддържа нискостепенно 
възпаление [14].

Участие на чревния микробиом в патоге-
незата на метаболитните нарушения и 
затлъстяването при деца
Проучвания на връзката между ЧМ, затлъс-
тяването, инсулиновата резистентност 
и метаболитния синдром показват сложно 
взаимодействие между диетичния режим, 
генетичните особености на пациента и 
динамичните промени в състава на микро-
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биома [15, 16, 17]. Затлъстяването при де-
цата и ролята на ЧМ при развитието му 
се изучава активно – както ролята на ЧМ в 
енергийно-хуморалните процеси в детския 
организъм, така и промените, които мо-
гат да доведат до прекомерно съхранение 
на енергия. Наблюдаваната дисбиоза при 
деца с по-висок BMI се изразява в намале-
но разнообразие в състава на ЧМ и наличие 
на микроорганизми с проинфламаторен по-
тенциал. При по-слаби индивиди се иденти-
фицира многообразие от микроорганизми, 
корелиращи с противовъзпалителен отго-
вор. Предполага се, че промяната в съотно-
шението между двата преобладаващи типа 
микроорганизми – Firmicutes и Bacteroides, 
се включва в патофизиологията на затлъс-
тяването [18]. Установено е, че някои бак-
териални видове от Firmicutes се свързват 
с повишеното производство на енергия от 
ферментация в дебелото черво [19]. В до-
пълнение, някои изследвания показват, че 
това съотношение е с висока стойност 
при затлъстяване и се посочва като воде-
що, независимо от количеството и енер-
гийния баланс на приеманата храна [20]. 
Други автори обаче не могат да установя-
ват разлика в съотношението Firmicutes/
Bacteroidetes, като някои от тях дори по-
сочват намалено съотношение при пациен-
тите със затлъстяване [21]. Mbakwa et al. 
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в голямо популационно проучване за връз-
ката между детската чревна микробиота 
и телесното тегло отчитат положителна 
връзка между наднорменото тегло и нали-
чието на Streptococcus bovis, докато други 
бактериални групи (Sutterella wadsworthensis, 
Marvinbryantia formatexigens, Prevotella 
melanogenica, Burkholderia, Clostridiales II, 
Akkermansia) са в отрицателна връзка [22]. 
Eubacterium rectale group (към която при-
надлежат и някои видове Roseburia) включва 
голяма група бактерии, принадлежащи към 
Firmicutes, които са производителите на 
късо верижни мастни киселини (SCFA). Уве-
личаване на количеството на Eubacterium 
rectale group e установено при пациенти със 
затлъстяване и метаболитни заболявания, 
свързани с наднормено тегло, но количе-
ството им значително намалява при въвеж-
дане на ниско калорийна диета и физически 
упражнения [11]. Bacteroides spp. са основна 
част от тип Bacteroidetes, те участват в 
разграждането на захарите до полезни за 
човека продукти. Повечето проучвания по-
казват, че едновременното нарастване на 
Eubacterium rectale group (Firmicutes) и на-
маляване на Bacteroides spp. (Bacteroidetes) 
се наблюдава при пациенти със затлъстя-
ване [11, 12]. Bifidobacterium spp. са основна 
група бактерии в човешката гастроинтес-
тинална флора, които са специализирани 
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в разграждането на млечни и растителни 
олигозахариди. Тези бактерии съставляват 
голяма част от микробиотата на децата 
[11, 13], като се наблюдава и значителната 
им редукция при деца с наднормено тегло. В 
научната литература има данни за асоциа-
ции между конкретни бактерии и затлъстя-
ването при деца, както и съпровождащите 
го процеси, напр. хронично чревно възпале-
ние, докато за българските деца такива из-
следвания са оскъдни и е необходимо да се 
работи в тази насока [12].

Заключение
Чревната бактериална флора е свързана 
със затлъстяването в детската възраст 
и всички произтичащи от него усложнения. 
Съставът на чревната микробиота може 
да се използва при диагностиката, лечение-
то и профилактиката на много социално 
значими болести при децата. Съобщения-
та в международната литература, както и 
нашите първоначални данни са интерресни 
и предполагат допълнителни изследвания в 
тази област.

Пълната библиографията е на разположе-
ние в редакцията и на сайта pediatria-bg.eu



Адреналната недостатъчност (АН) е със-
тояние, което се характеризира с неадек-
ватна или липсваща секреция на надбъбречни 
хормони (кортизол, алдостерон и/или андро-
гени) [1]. Адреналната криза (АК) е остра де-
компенсация при надбъбречна недостатъч-
ност. Представлява животозастрашаващо 
състояние, изискващо незабавно започване 
на лечение. Честотата на адренални кризи е 
5-10 епизода на 100 пациенто-години, като 
1 от 200 епизода завършва с летален изход 
поради неразпознаване на състоянието или 
забавено лечение [2].

Рискови групи, предразположени към раз-
витие на АК 
1. Пациенти с първична АН (засегнати 
надбъбречни жлези):
· Вродена надбъбречна хиперплазия;
· Автоимунен адреналит (болест на Адисон, 
автоимунни полигландуларни синдроми);

Юл. Баздарска
Катедра по педиатрия, 
Медицински университет – Варна
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· Инфекции (туберкулоза, сепсис);
· Адренални тумори; 
· Адреналектомия;
· Медикаменти: заместителна терапия с 
кортикостероиди, ензимни инхибитори 
(кетоконазол, флуконазол, етомидат, ме-
тирапон), адеренолитични средства;
· Инфилтративни процеси (хистиоцитоза, 
хемохроматоза).

2. Пациенти с вторична АН (засегната хи-
пофиза/хипоталамус):
· Тумори (аденом, краниофарингеом, менин-
гиоми, астроцитоми, лимфоми и др.);
· Ятрогенни причини (оперативна намеса в 
тази област, лъчелечение);
· Травма в хипоталамо-хипофизарната об-
ласт;
· Кръвоизливи.

Фактори, насочващи към започваща или 
налична АК
1. Остра инфекция, травма, хирургична ин-
тервенция при пациенти с доказана адре-
нална недостатъчност или на лечение с 
кортикостероиди.
2. В детска възраст най-честите подлежа-
щи състояния са:
· Вродена надбъбречна хиперплазия;
· (Пан)хипопитуитаризъм;
· Болест на Адисон.
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Клинична картина
Често АК остава неразпозната поради 
неспецифичната и разнообразна клинична 
картина. Тя се характеризира с:
1. Прогресираща мускулна слабост, миалгии 
и лесна уморяемост;
2. Намален апетит, загуба на тегло и/или 
повишен апетит за сол;
3. Хипотония и/или белези на различна сте-
пен на дехидратация (до развитие на остра 
бъбречна увреда);
4. Гадене, повръщане и рецидивираща ко-
ремна болка, която не преминава или само 
временно се купира от медикаментозна 
терапия; 
5. Кожа: суха, с хиперпигментации (тип 
„бронзова“) по длани, гениталии и на мес-
тата на белези. Хиперпигментации по ли-
гавиците, особено по венците;
6. Кома, шок, гърчове до смърт при нераз-
познаване.

Лабораторни изследвания
Лабораторната констелация е патогномо-
нична:
1. Метаболитна ацидоза;
2. Хипонатриемия;
3. Хиперкалиемия (невинаги е налична, но 
това не изключва АК);
4. Хипогликемия (характерна за по-малката 
възраст); 



5. Хормонални изследвания (кортизол, АКТХ, 
растежен хормон, 17-хидроксипрогестерон 
и други).

Лечение
Първоначалното лечение на по-тежката АК 
има за цел да коригира водно-електролит-
ните нарушения, метаболитните и хормо-
нални дефицити. 
При невъзможност за прием на течности 
през устата се следва следната схема [3]:
1. Стабилизиране на общото състояния по 
протокол на ABCD. 
2. Поставяне на поне 1 венозен път и неза-
бавно болус от NaCl 0,9% 10-20 мл/кг/1 ч. 
3. При хипогликемия: 
· Болус Sol. glucose 10% – 2 мл/кг; 
· Болус Serum glucose 5 мл/кг (най-разпрос-
транена алтернатива в много от тези слу-
чаи).
4. Methylprednisolone – i.v. 1-2 мг/дн, разде-
лен в 3-4 приема.
5. Транспортиране на пациента до най-близ-
кия Център с компетентност в заболява-
нето и възможности за реанимация!
В случаите, когато пациентът толери-
ра приема на течности през устата, се 
следва следната схема: 
1. Увеличава се двойно дозировката на за-
местителното кортизоново лекарство 
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(хидрокортизон или преднизолон) за толко-
ва време, колкото продължава болестта.
2. При повръщане на детето във време, 
по-малко от един час след приема на перо-
ралния хидрокортизон, трябва да се пов-
тори дозата.
3. При диария се приемат удвоени дози до 
овладяването й. 
Снабдяването на семейството с писмени 
указания на български език относно при-
чините, симптомите, диагнозата, лече-
нието и превенцията на започваща АК е 
често най-важното животоспасяващо 
действие!
Семействата и отглеждащите деца с на-
лична или потенциална адренална недоста-
тъчност получават специално обучение за 
справяне с АК още при диагнозата, като 
степента на разбиране и усвояване се про-
верява при всяко проследяване на пациента. 
Всички пациенти (деца и възрастни) са 
снабдени със Спешни карти и указателни 
гривни (или колие, по предпочитание на па-
циента) с указания за провеждане на спеш-
на помощ при нужда. Всеки лекар, особено 
лекарите в спешните звена, ТРЯБВА да 
обръщат внимание на тези указания и да 
изслушват внимателно родителите/па-
циентите  – те често са най-достоверни-
ят източник при необходимост от спеш-
на информация. Търсенето на контакт с 
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Експертен център по редки ендокринни бо-
лести с компетентност в състоянието е 
също важен момент за запазване живота и 
здравето на пациента с рядко заболяване.
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Съвременна профилактика на 
коклюш

Коклюшът е остро инфекциозно заболяване 
на дихателните пътища, за пръв път е оп-
исано през 1578 г. във Франция от Guillaume 
De Baillou [1, 2]. През 1679 г. Sydenham му дава 
името „пертусис”, което означава „тежка 
кашлица от всякакъв вид“ [3]. Най-ранните 
записани епидемии от коклюш са отбеляза-
ни в Персия [4]. През седми век китайският 
лекар Юанфанг Чао описва коклюшоподобно 
заболяване под името „100 дневна кашли-
ца“ [5, 6].
През 1900 г. белгийският лекар-учен Жул 
Борде намира грам-отрицателен бацил в 
храчката на 5-месечната си дъщеря, стра-
даща от магарешка кашлица. По това вре-
ме той не е в състояние да изолира бацила 
в наличната културелна среда [7, 8]. Шест 
години по-късно синът му също страда от 
коклюш и Борде и Жангу успяват за пръв път 
в историята да изолират и култивират 
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микроорганизма, отговорен за магарешка-
та кашлица, и подробно описват неговите 
морфологични и вирулентни характерис-
тики [7-12]. Този бацил е наречен Bordetella 
pertussis на откривателя си Bordet, както и 
от латинските думи per – интензивен, те-
жък, и tussis – кашлица. През 1920 г. Борде 
получава Нобелова награда за своята ра-
бота, свързана с антимикробната имуно-
логия, която включва задълбочено проучва-
не на B. pertussis и идентифицирането на 
този организъм като причина за магарешка 
кашлица [13].
Първата стъпка в превенцията на ко-
клюш е да се произведе ваксина от цели 
клетки, получена от химически инакти-
вирани бактерии. През 1934-1935 г. Пърл 
Кендрик и Грейс Елдърдж провеждат кли-
нично изпитване, предназначено да прове-
ри ефективността на ваксината при деца. 
Резултатът е много окуражаващ – от 712 
ваксинирани деца само 4 заболяват с леки 
форми на коклюш. В контролната група за-
боляват 90% от директно контактували-
те с болни от коклюш. Степента на ефи-
касност на ваксината се оценява на 89%, тя 
се вкарва в масова употреба и се използва 
при деца до 1940 г. През 1943 г. е одобрена 
от Американската академия по педиатрия 
за рутинна употреба. Пет години по-къс-
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но тази ваксина се включва в състава на 
ваксината DTP (дифтерия, тетанус и цело-
клетъчна коклюшна ваксина), която се въ-
вежда в масова употреба. Ефективност-
та на глобалното използване на DTP е ясно 
установена. През 80-те години на миналия 
век честотата на коклюш в САЩ намалява 
от 115 000/270 000 случая в преваксинал-
ното време до 1200/4000 случая годишно 
[14]. След като честотата на коклюша спа-
да с почти 99% страхът от заболяването 
се трансформира в страх от страничните 
ефекти на ваксината. Най-честите неже-
лани реакции са фебрилитет, болка, оток и 
зачервяване на мястото на убождане, арт-
ралгии и др. Въпреки че тези ефекти са пре-
ходни и безвредни, общественото мнение 
свързва целоклетъчната коклюшна ваксина 
със случаи на синдром на внезапна смърт 
при кърмачета (SIDS), астма или енцефа-
лопатии. Тези твърдения водят до спиране 
на употребата й. В края на 70-те и нача-
лото на 80-те години от съображения за 
безопасност Швеция и Япония преустано-
вяват ваксинационната програма. Други 
държави като Великобритания, Ирландия, 
Италия, Русия и Австралия отбелязват на-
мален процент на имунизация поради липса-
та на родителско одобрение за ваксинация 
[15]. Неблагоприятните последици от тези 
стъпки стават очевидни почти веднага. 
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В Швеция през 1983 и 1985 г. се наблюда-
ват две епидемии от коклюш. Честотата 
на заболяването сред децата се увеличава 
от 700 случая годишно през 1981 г. на 3200 
през 1985 г. При 14% от хоспитализирани-
те пациенти са наблюдавани усложнения 
от страна на централната нервна систе-
ма [16]. През 1978 г. и 1982 г. в Обединеното 
кралство има два епидемични взрива от ко-
клюш, които също съвпадат с намаляване-
то на имунизационното покритие до 30%. 
В Япония честотата на коклюш се увелича-
ва от 206 случая през 1971 г. на 13 105 случая 
през 1979 г. [17]. 
Очевидната следваща стъпка е въвеж-
дане на нова, по-добре поносима ваксина. 
Най-обещаващите идеи се основават на 
разработването на т. нар. ацелуларни вак-
сини, съдържащи само няколко антигена на 
B. pertussis. Сред тях са коклюшният токсин 
(PT), филаментозният хемаглутинин (FHA), 
пертактинът (PRN) и протеини тип 2 и 3 на 
фимбриите. Първоначално са разработени 
13 ацелуларни ваксини. Първата е изобре-
тена от Сато и Сато през 1981 г. в Япония 
и е тествана там при деца на възраст над 2 
години [18]. След две дози ефикасността на 
тази ваксина е оценена на 69% [15]. Ваксина-
та причинява по-малко нежелани реакции и 
се понася по-добре, но не са събрани данни 
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за дългосрочната защита, осигурявана от 
нея. Използването на комбинираните вак-
сини срещу дифтерия, тетанус и ацелулар-
на коклюшна ваксина (DTaP) става рутинно 
в САЩ от 90-те години на миналия век [19]. 
У нас целоклетъчна ваксина срещу коклюш 
се използва до 2007 г.
Натрупаните до момента данни показ-
ват, че ацелуларните ваксини се понасят 
добре, осигуряваният от тях имунен от-
говор е задоволителен, но проследяването 
показва постепенно намаляваща защита 
срещу коклюш. Едно проучване в Швеция 
на Olin et al. на деца, имунизирани в ранна 
детска възраст с 3 дози ваксина DTaP, по-
казва, че защитата срещу коклюш намаля-
ва на 6-7-год. възраст [20]. Друго шведско 
проучване на Gustafsson et al. също показва 
повишена честота на коклюш при деца на 
възраст 6-8 години. Това предполага нама-
лена защита срещу заболяването след ос-
новната имунизация и е индикация, че може 
да е необходима допълнителна доза от вак-
сината [21]. Поради многобройните докла-
ди, потвърждаващи този факт, през 2006 
г. ACIP (Advisory Committee on Immunization 
Practices) препоръчва бустер доза на тета-
ничен токсоид, редуциран дифтериен ток-
соид и ацелуларен коклюш (Tdap) за всички 
юноши [22]. Текущите ваксинационни схеми 
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съдържат ваксинации срещу коклюш с че-
тири или пет дози (3+1 по време на ранна 
детска възраст, след това бустер доза в 
предучилищна възраст или в юношеска въз-
раст).
В световен мащаб през 2014 г. са били вак-
синирани с три дози ваксина срещу дифте-
рия-тетанус-коклюш около 86% от кърма-
четата [23].През последните години според 
доклада на ECDC честотата на коклюш се е 
увеличила, въпреки че покритието изглеж-
да задоволително. Съвременната епиде-
миология на заболяването показва, че кли-
нично проявените случаи са най-много при 
кърмачета и малки деца, а най-високата 
честота се наблюдава при ученици и юно-
ши [25, 26].
Последните данни пораждат нови опа-
сения относно превенцията на коклюш. 
Преди ерата на ваксинирането коклюшът 
е заболяване, засягащо най-вече децата в 
кърмаческа и ранна детска възраст и ос-
новната цел на всеобщото имунизиране е 
била да се защити именно тази възрастова 
група. Тази цел се постига. След преминава-
не от целоклетъчна към ацелуларна вакси-
на, тенденцията на понижаване на често-
тата на коклюш се обръща и се наблюдава 
систематично увеличаване на броя на слу-
чаите [27]. От 80-те години на миналия век 
насам епидемиологията на заболяването се 
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променя – по време на епидемични взривове 
се отчита, че заболяването засега основно 
по-големите деца, юношите и възрастни-
те. В момента те са основен резервоар на 
инфекцията, откъдето тя се разпростра-
нява, като най-тежко се засягат неимуни-
зираните или непълно имунизираните кър-
мачета, при които заболяването протича 
тежко [26]. 
Има няколко хипотези, обясняващи тези 
явления. 
Първо, настоящата ваксинационна стра-
тегия вече не е подходяща [28]. Програми-
те за имунизация, насочени към децата, 
единствената универсално имунизирана 
популация, е намалила заболеваемостта и 
смъртността при тях. Получената защи-
та обаче е сравнително краткосрочна, кое-
то води до преминаване на болестта към 
по-възрастните, вече незащитени въз-
растови групи. 
Второ, от епидемиологична гледна точка 
ситуацията е променена. Демографските 
тенденции с малък брой деца в семейства-
та и по-малко социални взаимодействия, 
дължащи се на ерата на интернет, могат 
да доведат до по-слабо естествено пови-
шаване на имунитета срещу коклюш. 
Трето, налице е значително подобрение в ди-
агностиката поради наличието на по-бързи 
и по-чувствителни методи за откриване 
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на B. pertussis като полимеразната верижна 
реакция (PCR). Въпреки напредъка, диагно-
стиката на коклюша остава до голяма сте-
пен клинична – въз основа на продължител-
ната кашлица като отличителен симптом. 
В наше време микробиологично изследване 
за коклюш почти не се прави и в момента 
като златен стандарт в диагностиката 
на коклюша се приема PCR. Използването 
на инсерционни секвенции като мишени за 
множество копия в метода на PCR води до 
висока честота на фалшиво положителни-
те резултати, особено при тийнейджъри 
и възрастни [29]. Накратко, най-често из-
ползваната диагностична техника на PCR е 
по-чувствителна, но по-малко специфична, 
водеща до по-голям брой истински положи-
телни и фалшиво положителни резултати, 
което също така обърква оценката на ус-
пеха или неуспеха на ваксината [28].  
Някои автори предполагат в резултат на 
прилаганите ваксини адаптивност на бак-
териите с появата на мутанти. Освен 
това много автори споменават като не-
достатък на DTaP ваксината по-кратката 
продължителност на задоволителен иму-
нитет поради малкото количество анти-
ген в нея [30]. Когато се сравнява чувст-
вителността на ваксинираните индивиди, 
има данни за по-висока коклюшна заболева-
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емост при деца, ваксинирани с ацелуларна 
ваксина (DTaP), в сравнение с тези, вакси-
нирани частично или изцяло с целоклетъч-
на коклюшна ваксина (DTP) [25]. След преми-
наване към DTaP много страни отбелязват 
по-висока средна възраст на засегнатите 
лица по отношение на максималното раз-
пространение на коклюш. 
Последният важен фактор, отнасящ се до 
ефективността на ацелуларната ваксина, е 
свързан с възможните генетични промени 
в структурата на бактерията B. pertussis. 
Има известия от няколко страни, включи-
телно Франция, Финландия, Япония и САЩ, 
за наличието на пертактин негативни и 
неекспресиращи пертусис токсин или фи-
ламентозен хемаглутинин бактерии [31, 
32].  Целоклетъчните ваксини съдържат 
>3000 антигена в сравнение с ацелуларни-
те коклюшни ваксини, които имат 3-5 ан-
тигена и при тях тези генетични проме-
ни оказват минимално въздействие върху 
ефективността. Ацелуларните ваксините 
DTaP и Tdap съдържат много по-малко ан-
тигени и отрицателното въздействие на 
тези генетични промени при тях е много 
по-силно [33, 34].
Тези открития пораждат сериозна загри-
женост относно по-нататъшната по-
лезност на използваните в момента 
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ацелуларни ваксини и изискват тяхната 
модификация, замяна или промяна в схе-
мата на прилагане. Най-достъпното за 
момента решение е въвеждането на бус-
терни дози за юноши и възрастни в иму-
низационния календар. Други нови идеи 
включват имунизацията на новородени с 
ацелуларна коклюшна ваксина, като този 
подход е посочен като безопасен и ефекти-
вен [35]. Първите доклади за имунизация 
на новородени изглеждат обещаващи, но 
за тази цел са необходими по-нататъшни 
оценки и широкомащабни клинични проуч-
вания. Понастоящем неонаталната защи-
та се постига по два основни начина: чрез 
т.нар. пашкулна стратегия и чрез имуни-
зиране на бременни жени през третия три-
местър на бременността [36].
За превенция на коклюш са прилагани след-
ните стратегии: рутинна бустер доза за 
подрастващи и тийнейджъри; рутинна 
бустер доза за всички възрастни над 65 го-
дини; използване на DTaP (дифтерия, тета-
нус и ацелуларна коклюшна ваксина) вместо 
само dT (дифтерия и тетанус токсоид) за 
профилактика при нараняване; имунизация 
на здравните работници и „пашкул“ подхо-
да за предотвратяване на коклюш при деца, 
които са твърде малки, за да бъдат имуни-
зирани [26].
Стратегията на „пашкула“ цели да се пред-
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пазят новородените като всички лица, кои-
то влизат в редовен контакт с новороде-
ното дете се имунизират с Tdap (тетанус, 
дифтерия и ацелуларна коклюшна ваксина). 
По този начин се създава група от хора око-
ло новороденото, защитени от заразяване 
с коклюш и се образува  предпазен „пашкул“. 
Някои последни проучвания показват, че 
имунизацията на околните предпазва сами-
те тях от заболяване от коклюш, но не им 
пречи да са носители и да разпространяват 
инфекциозния причинител [37, 38].
Най-новите препоръки на английската NHS 
(National Health Service) и американския ко-
леж по акушерство и гинекология (ACOG) 
са да се прилага Tdap ваксина при бременни 
през втория или третия триместър с цел 
пасивното предпазване на кърмачетата 
още от раждането чрез интраутеринно 
предаване на майчини антитела, получени 
при имунизация по време на бременността 
[39, 40]. Основната полза на този метод 
е, че се защитават новородените непо-
средствено след раждането. А като недос-
татък може да се посочат: чисто психо-
логическото нежелание да се имунизират 
бременни, от една страна, и възможната 
интерференция на получените от новоро-
дените антитела с редовните имунизации 
за коклюш, от друга.
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ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

Заключение
Коклюшът, макар и по-слабо разпространен 
отколкото по времето на въвеждането на 
първите ваксини, все още остава тежко 
заболяване за податливи лица, особено кър-
мачета. Поради промени в структурата на 
B. pertussis и епидемиологията и естестве-
ния ход на заболяването е необходима вни-
мателна оценка на сегашната програма за 
имунизация за разработване на нови реше-
ния. Както целоклетъчната, така и ацелу-
ларните ваксини осигуряват нетраен (на-
маляващ) имунитет и може да се наложи 
разработването на нови ваксини, за да се 
намали или поне да се поддържа на доста-
тъчно ниско ниво честотата на коклюша.

Библиографията е на разположение в 
редакцията и на сайта pediatria-bg.eu
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Редки доброкачествени хематологични заболя-
вания “HaemoThal”
Кога: 17-19 март 2023 г.
Къде:  Плевен
Организира се под егидата на БПА по инициа-
тива на Българското медицинско дружество по 
детска хематология и онкология, както и Екс-
пертният център за хемофилия и други редки 
доброкачествени хематологични заболявания 
към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Фондация 
„Доброкачествена хематология“ и Клиника по 
хематология УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен.

Девета експертна среща по ваксинопрофилак-
тика „Да подсилим доверието към ваксините: 
проблеми и решения“
Кога: 17 март 2023 г.
Къде: София, залата на УМБАЛ „Лозенец“
Организира се от БПА.

март

Тренинг академия за млади педиатри
Кога: 02 февруари 2023 г.
  09 февруари 2023 г.
  16 февруари 2023 г.
Къде:  София, залата на УМБАЛ „Лозенец“
Организира се от БПА.

февруари



XXIV Национална конференция за педиатри и 
ОПЛ с международно участие „Децата на Бъл-
гария“
Кога: 05-07 май 2023 г.
Къде: Слънчев бряг
Организира се под егидата на БПА от  
проф. П. Переновска и Клиниката по 
педиатрия към УМБАЛ „Александровска“  

Трета научна конференция 
„Генетика в клиничната практика“
Кога: 25-28 май 2023 г.
Къде: Дюни
Организира се под егидата на БПА по инициати-
ва на Фондация „Знанието дарява живот“.

май

Шеста мултифасетна конференция върху детско 
развитие: пътят на пациента
Кога: 7-8 април 2023 г.
Къде:  Пловдив
Организира се под егидата на БПА по инициати-
ва на Катедра Педиатрия на МУ – Пловдив.

Пета педиатрична среща „С грижа за децата“
Кога: 27-30 април 2023 г.
Къде:  Несебър
Организира се под егидата на БПА по инициа-
тива на Катедра Педиатрия на МУ – София, съв-
местно с Фондация „Знанието дарява живот“.

април
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XXI Научно-практическа педиатрична 
конференция - Бургас 2023
Кога: 09-10 септември 2023 г.
Къде: Бургас  
Организира се под егидата на БПА от д-р Ж. Сто-
ичкова и Бургаското педиатрично дружество.

Шеста педиатрична среща „С грижа за децата“
Кога: 28 септември - 1 октомври 2023 г.
Къде: Несебър
Организира се под егидата на БПА по инициа-
тива на Катедра Педиатрия на МУ – София, съв-
местно с Фондация „Знанието дарява живот“ и с 
подкрепата на Българското дружество по алер-
гология.

септември
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VIII Национална научно-педиатрична конфе-
ренция “От симптома към диагнозата”
Кога: 09-11 юни 2023 г.
Къде: Велико Търново
Организира се под егидата на БПА от 
Отделението по педиатрия – Велико Търново и 
Катедрата по педиатрия към МУ–Плевен.

юни
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60 години катедра „Педиатрия“, МУ-Варна
Кога: 6-8 октомври  2023 г.
Къде: Обзор 
Организира се под егидата на БПА от Катедрата 
по педиатрия към МУ–Варна.

XIII Национална конференция по спешна 
педиатрия
Кога: 13-15 октомври  2023 г.
Къде: Поморие 
Организира се под егидата на БПА от Катедрата 
по педиатрия към МУ–Пловдив.

XXI Научно-практическа конференция 
„Горещи точки в педиатрията“
Кога: 10-12 ноември 2023 г.
Къде: Русе
Организира се под егидата на БПА от   
доц. С. Досев и Русенския университет.

октомври

ноември

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА БПА | 2023



57 Педиатрия плюс

Уважаеми колеги,
При подновяване на годишното членство 
ще получавате редовна информация от Бъл-
гарската  педиатрична асоциация и ще има-
те достъп до онлайн изданието на БПА. 
Повече информация за членството, устава 
и актуалниновини и събития ще откриете в 
официалния ни сайт:

www.pediatria-bg.eu

За 2023 г. членският внос е в размер на  
80.00 лв., които можете да внесете 
по банков път.

Данни за банковия превод:
Име на получателя: 
Българска педиатрична асоциация
Име на банката: 
Пощенска банка, Клон Централен – София
IBAN: BG50 BPBI 7940 1043 5312 01
BIC: BPBI BGSF
Сума за внасяне: 
80.00 (осемдесет) лева
Основание за внасяне: 
Трите имена на членуващия/кандидата, 
УИН и годината, за която плащате членски 
внос.

Ще бъдем благодарни, ако след заплащане на 
членския внос по банков път, ни информирате 
на имейл: pediatria.bg@gmail.com, като прило-
жите копие от платежното нареждане.

ЧЛЕНСТВО В БПА | 2023 г.
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