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„ПЕДИАТЪРЪТ И ФАРМАЦЕВТЪТ 
СА КАТО ИН И ЯН –  
НЕ МОЖЕМ ЕДИН БЕЗ ДРУГ“

Маг. фарм. Антон Вълев:
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{ 
Маг. фарм. Антон Вълев завършва фармация 
през 2001 г. във Фармацевтичния факултет 
на МУ – София със специалност „Промишлена 
фармация“. През 2002 г. специализира клинична 
фармация в Хановер като стипендиант на Ев-
ропейското дружество по клинична фармация. 
От 2003 г. е ръководител на аптека в София, 
а по-късно основава и ръководи Група за осигу-
ряване качеството на фармацевтичните услу-
ги. През 2006 г. основава Педиатрична аптека 
„Ерудита“, а през 2015 г. и Централната научна 
аптечна лаборатория.
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От 2010 г. Антон Вълев е член на различни на-
ционални органи на Българския фармацевтичен 
съюз и председател на Националната аптечна 
камара. От 2020 г е председател на Управител-
ния съвет на Европейското общество по инте-
гративна медицина в България. Интересите му 
са основно в сферата на педиатричната прак-
тика и внедряването на нелекарствени мето-
ди за лечение и профилактика на заболяванията. 
Лауреат на наградата „Магистър - фармацевт 
на годината“ за 2013 г., трикратно награжда-
ван с почетната грамота „Лекар/Фармацевт, 
на когото българите вярват“. Автор на десет-
ки научно-популярни статии за лекарствата и 
превенцията на заболяванията.

КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА ДА СЪЗДАДЕТЕ 
АПТЕКА „ЕРУДИТА“ – ЕДИНСТВЕНАТА У НАС 
ПЕДИАТРИЧНА АПТЕКА?

Много спонтанно и едновременно с това – след 
направен от нашия екип анализ. Стартирах-
ме като най-обикновена аптека, но знаехме, че 
трябва да сме уникални. Eдин ден колежка от 
екипа (беше в напреднала бременност) отиде да 
си потърси цял списък с неща за бъдещото май-
чинство и, когато се върна в аптеката, предло-
жи: “Нека да бъдем детска аптека – има толкова 
много неща, които търсих цял ден, разпръсна-
ти по различни места, а ще е хубаво да ги има 
на едно място! И някой, дето да ги разбира и да 
консултира майките и татковците, бабите и 
дядовците.” И така, ние инвестирахме в кон-
султациите.
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КЪДЕ СА ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ МЕЖДУ 
ПЕДИАТЪРА И ФАРМАЦЕВТА?

Всеки лекар има нужда да се консултира със спе-
циалист по отношение на терапията с лекар-
ства. Тогава насреща застава магистър фар-
мацевтът. От това сътрудничество печелят 
пациентите, защото фармацевтът придоби-
ва по-широк поглед върху диагностичния про-
цес, приоритет на лекаря, а лекарят получава 
по-специализиран опит върху употребата на 
лекарства в различните ситуации, което пък е 
специалността на фармацевта. Ние сме като 
Ин и Ян – един без друг не можем, заедно из-
граждаме целостта. В педиатричната практи-
ка много често лекарят има твърде специфичен 
казус, който трябва да реши, а готово лекар-
ство не съществува. Тогава педиатрите се об-
ръщат направо към нас с въпроса: какво може 
да се направи. Подходът е изцяло инженерен – и 
двамата трябва да анализираме ситуацията и 
да измислим лечение, което да е едновременно 
ефективно, безопасно за малчугана и… вкусно! 
Фармацевтичните аптечни технолози знаем 
много трикове как да направим така, че все пак 
детето да приеме да го лекуваме с дадено веще-
ство и с това сме полезни на педиатъра – съз-
даваме условия за терапевтичен къмплайънс.

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА 
ИНДУСТРИЯ? 

Бъдещето е в създаването на интердисципли-
нарни екипи от специалисти в различни сфери, 
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които да помогнат на човека да се справи сам! 
Бъдещето е в активната превенция и ние тряб-
ва да признаем вече, че методите на интензив-
ното медицинско лечение са страхотни, за да 
ви спасят в критична ситуация, но не дейст-
ват в хроничните и латентните състояния. И, 
че човек не е само торба с кости, или торба с 
неврони, а съвкупност от всичко под кожата 
си, емоциите, мислите и поведението, за кое-
то е отговорна и средата, в която живее. Ин-
дустриализирането на научните достижения 
всъщност ще ни помогне – все повече физиката 
навлиза в методите за оценка състоянието на 
човешкия организъм и това е хубаво.
   
КАКВИ СА НАБЛЮДЕНИЯТА ВИ ОТНОСНО ИЗ-
ПИСВАНИТЕ АНТИБИОТИЦИ НА ДЕЦА. МОЖЕМ 
ЛИ ДА ГОВОРИМ ЗА ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА?

Да, предписването на антибиотици е проблем 
навсякъде. И то, защото имаме нужда да обясним 
още на предписващия лекар каква е фармако-ки-
нетичната страна на лекарствената употре-
ба. И микробиологичната. Знаете, излезе преди 
години едно революционно за науката проучва-
не, което показа, че подобно на електроните, 
бактериите също се държат по различен начин 
в зависимост от това дали ги наблюдаваме или 
не! Грешките при предписване на антибиотици, 
според мен, се дължат на непознаването на био-
химичните процеси, които текат в организма 
при прием на антибиотик. Всеки ден има пред-
писания, в които не е съобразена лекарстве-
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ната форма – например, да се счупи филмирана 
таблетка, или да се приема на 12 часа антибио-
тик, който фармакокинетично изисква прием на 
6 или 8 часа. Това води до проява на странични 
ефекти в първия случай и постила пътеката към 
развитие на антибиотична резистентност във 
втория. Почти всеки ден срещам обяснението: 
„Ами, то детето досега е било на много анти-
биотици, сега антибиограмата е чиста, затова 
му предписвам поредния, но в ниска доза, да не 
го натоварваме вече!“ Защо антибиотик пред-
писвате, колега, а не каляване с вода, спорт и 
рационално хранене? Истината е, че колегите 
не познават тези методи, което е дефицит в 
квалификацията ни от медицинските универси-
тети, въпреки че рехабилитаторите се обуча-
ват под същия покрив!

А ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКСТЕМПОРАЛНИТЕ РЕ-
ЦЕПТИ – СЯКАШ ПРЕДИ ГОДИНИ СЕ ИЗПИСВАХА 
ПО-ЧЕСТО… ТОВА ТАКА ЛИ Е? 

Не съвсем. Допреди 40 години лекарствата в 
мнозинството си са се изготвяли в аптеката 
и друг вариант не е съществувал. Постепенно 
навлязоха промишлените лекарствени проду-
кти и на тях се даде приоритет, най-вече зара-
ди по-ниската им цена. Сега, обаче, цената вече 
не е никак ниска, както и се оказа, че множе-
ство болестни състояния не са комплектовани 
с подходящи лекарства – нито като лекарстве-
на форма, нито като комбинация от активни 
вещества, нито като емоция за пациента. Там 
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продължават да се предписват и приготвят в 
аптеката лекарствени продукти според инди-
видуалните нужди. В  последните години обаче, 
заради свръхрегулацията; заради световните 
кризи с доставките, с войните, с енергоносите-
лите, малките страни като България започнаха 
да страдат от недостатъчности от промиш-
лените лекарства. Вижте и кризата с детски-
те антибиотици от последната седмица! Тук е 
мястото на аптеките, които приготвяме нере-
гистрирани у нас лекарствени продукти. Вклю-
чително антибиотици, кортикостероиди, нев-
рологични, офталмологични и много други. Все  
повече лекари се завръщат към предписването 
на индивидуализирани терапии, към изготвяне 
на нерегистрирани у нас лекарства и това не се 
харесва на монополистите – индустриалните 
производители. Вече има атаки срещу аптеки-
те, които приготвят лекарства, и то с учас-
тието на държавните органи, което е жалко.

И НЯКОЛКО ПО-ЛИЧНИ ВЪПРОСА… КАК 
ИЗБРАХТЕ ФАРМАЦИЯТА ЗА СВОЯ ПРОФЕСИЯ?

Покрай фотографията. Младите не знаят, но 
навремето фотографията беше основно хими-
ческа лаборатория и много сръчност. Още пре-
ди да можех да чета, аз правех снимки и проя-
вявах кинофилми с баща ми в импровизираната 
домашна фотографска лаборатория в кухнята. 
Знаех имена на вещества, които моите учите-
ли в началното училище дори не бяха чували, а 
някъде към 3-ти клас бях изчел всички книги за 

НА ФОКУС
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фотографския процес, които можах да намеря в 
библиотеките и то на руски език. В 9-ти клас 
изчетох всички налични университетски учеб-
ници по обща и по органична химия. Фармацията 
дойде някак си естествено.

КАКВО ВИ МОТИВИРА В ЖИВОТА 
И ПРОФЕСИЯТА?

Предизвикателствата. Работя само неща, кои-
то ми гъделичкат устрема да се справя.

КОЕ ВИ НОСИ НАЙ-ГОЛЯМО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
В РАБОТАТА ВИ?

Щастието на хората около мен.

И ЗА ФИНАЛ – КАКВО ПОСЛАНИЕ БИХТЕ ОТПРА-
ВИЛИ КЪМ ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА?

Винаги работете в екип със специалисти от дру-
ги направления, защото детството е най-ин-
тересното време в живота на всеки.
 

НА ФОКУС



На 28 февруари по инициатива на Българ-
ската педиатрична асоциация и в парт-
ньорство с Национална мрежа за децата 
и Национална гражданска инициатива „За 
истинска детска болница“ бе организира-
на политическа дискусия на тема „Какво 
означава детското здраве да бъде нацио-
нален приоритет?“. В срещата се включи-
ха представители на водещи политически 
партии от 48-ото Народно събрание. Д-р 
Александър Симидчиев и доц. Васил Пандов 
от коалиция ППДБ, Деница Сачева и проф. 
Костадин Ангелов от коалиция ГЕРБ – СДС 
и проф. Георги Михайлов, БСП, обсъдиха 
приоритетите и проблемите в детското 
здравеопазване.  „Проблемите в детско-

СПЕШНА ПОМОЩ 
ЗА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

НОВИНИ
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НОВИНИ

то здравеопазване са много, и всички ги 
познаваме до болка. Сега важното е как-
во ще направим за тяхното разрешаване“, 
каза проф. Иван Литвиненко, председател 
на БПА, при откриването на дискусията.  
Детското здраве трябва да бъде национа-
лен приоритет и обект на консенсус меж-
ду различните политически партии – око-
ло това се обединиха всички участници в 
дискусията.
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ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА 
ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ

На 24 февруари в Държавен вестник бяха 
обнародвани измененията и допълненията 
на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в 
Република България.
Сред най-съществените промени е създа-
ването на Национален експертен съвет по 
имунизации за подпомагане дейностите по 
имунопрофилактика към министъра на здра-
веопазването. В състава ще бъдат включе-
ни специалисти по неонатология, педиатрия, 
обща медицина, вътрешни болести, инфекци-
озни болести, епидемиология на инфекциозни-
те болести, клинична имунология и др. Освен 
да анализира изпълнението на дейностите по 
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имунопрофилактика в страната и да предлага 
мерки за повишаване на имунизационния об-
хват и подобряване на надзора на имунопро-
филактиката, Съветът ще изготвя пред-
ложения за политики за имунизация, вкл. и за 
препоръчителни и целеви имунизации, както 
и ще предлага въвеждане на нови антигени 
за задължителни, целеви и препоръчителни 
имунизации и схеми за прилагането на съот-
ветните ваксини.
Сред другите промени са и препоръчването 
на имунизацията срещу грип с убита ваксина 
за деца над 6-месечна възраст, а с жива вак-
сина - за деца от 24-месечна до 18-годишна 
възраст. Също така се препоръчва имуниза-
циите срещу грип да се извършват ежегодно 
през есента преди началото на епидемичния 
сезон, но се упоменава, че те могат да се из-
вършат и по време на целия епидемичен се-
зон. По отношение на имунизацията срещу 
човешки папиломен вирус тя вече се препо-
ръчва за лица над 9-годишна възраст. 
Имунизация срещу COVID-19 се препоръчва 
за лица на и над 6-месечна възраст в зави-
симост от показанията на съответния ле-
карствен продукт за активна имунизация 
за превенция на заболяването COVID-19, 
причинено от вируса SARS-CoV-2.



По инициатива на БПА през февруари бе 
проведена първата по рода си Тренинг ака-
демия за млади педиатри. Програмата бе 
разпределена в три последователни моду-
ла, в които обучител бе проф. Иванка Мав-
родиева. Включилите се над трийсетина 
млади колеги бяха обучени как да развият и 
подобрят презентационните и комуника-
ционните си умения, както и се запознаха с 
ефективни техники за създаване, редакти-
ране и публикуване на научни текстове в 
областта на медицината.

ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА 
ТРЕНИНГ АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ 

ПЕДИАТРИ

НОВИНИ
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ЧЕСТИТО, КОЛЕГИ!

Преди броени дни Държавната агенция за 
закрила на детето връчи годишните си от-
личия „Посланик на доброто“ за 2022 г. Една 
от наградите отиде при проф. Анна Кънева, 
началник на Клиниката по детска кардиоло-
гия в Националната кардиологична болница. 
През октомври миналата година тя и ръко-
воденият от нея екип извършиха животос-
пасяваща операция на едномесечно бебе. 
„Заедно с екипа ми сме отличени, защото 
спасихме живота на Матей. Номинацията 
беше изненада, защото това е наша мисия и 
наше ежедневие“, заяви проф. Кънева, като 
подчерта, че приема наградата от името 
на целия колектив на Клиниката.
В рамките на събитието бе връчена награда 
и на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за продължа-
ващото вече 10 години профилактична про-
грама „Детско здраве“. Към днешна дата по 
линия на програмата високоспециализирани 
профилактични прегледи са преминали близо 
19 000 деца от цялата страна.

НОВИНИ
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СПЕШНИ 
СЪСТОЯНИЯ В 
ДОБОЛНИЧНАТА 
ПЕДИАТРИЧНА 
ПОМОЩ

НОВИНИ

“Спешни състояния в доболничната пе-
диатрична помощ“ под редакцията на  
проф. Тоньо Шмилев е най-новото издание, 
което ще заинтригува всички специалисти, 
работещи с деца. 
Книгата е адресирана преди всичко до лека-
рите, лекарските асистенти и парамедици-
те от системата на доболничното здравео-
пазване и центровете за спешна медицинска 
помощ. Но на тяхно място може да се ока-
же и всеки педиатър. Всички те са в челния 
фронт на борбата за здравето на децата и 
първи се срещат с различните спешни педи-
атрични състояния. От адекватните им ди-
агностично-терапевтични действия през 
т.нар. „златен час“ (напоследък се говори за 
„платинени 15 минути“) зависи спасяване-
то на не един детски живот. Стремежът е 
тези действия да са бързи и точни, и преди 
всичко да не вредят на пациента.

15 Педиатрия плюс



За първи път като най-желана специалност 
от младите медици е посочена педиатрия-
та. Това показват данните от анкетата, 
която Медицинският факултет провежда 
сред българите от всеки завършващ випуск. 
12.4% са заявили, че ще работят в детско-
то здравеопазване. Това е скок с повече от 
7% в сравнение с предходния випуск. При-
помняме, че през 2021 г. анкетата показа, 
че младите медици търсят реализация ос-
новно в сферата на вътрешните болести, 
хирургията, ендокринологията и образната 
диагностика.

МУ-СОФИЯ: 
ПЕДИАТРИЯТА Е НАЙ-ЖЕЛАНАТА 
СПЕЦИАЛНОСТ ЗА МЛАДИТЕ 
ЛЕКАРИ

НОВИНИ
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ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
НОВАТА КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ 
КЪМ УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”

НОВИНИ

Започва изграждането на новия диагно-
стично-лечебен корпус на Клиниката по 
педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги” – 
Пловдив.  Сградата ще бъде с разгъната за-
строена площ от почти 17 700 кв.м. Тя ще е 
на седем етажа със сутерен и ще се свърз-
ва с топла връзка с Хирургическия корпус. В 
нея ще бъдат разкрити общо 115 болнични 
легла.  
Пребазирането на Клиниката по педиатрия 
от старата в новата сграда и осигурява-
нето на подходящи условия е от изключи-
телно значение за децата от цяла Южна 
България. Тя е единствена в региона по ка-
пацитет на специалистите и медицински-
те дейности. Всяка година в клиниката се 
хоспитализират над 5500 малки пациенти с 
остри състояния, а през Спешното детско 
отделение годишно преминават приблизи-
телно 28 000 деца.

17 Педиатрия плюс
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По случай Международния ден за борба с дет-
ските злокачествени заболявания проф. До-
брин Константинов, началник на Клиниката по 
детска клинична хематология и онкология към 
болница „Царица Йоанна- ИСУЛ“, заяви: „Няма 
значително нарастване на броя на децата, за-
сегнати от злокачествени заболявания, има 
статистически колебания, които ги приема-
ме за нормални и те не показват повишаваща 
се тенденция. Показателите в България не се 
различават от тези в останалите европейски 
държави, като честотата средно е 16 на 100 
хиляди детско население. Най-често сред деца-
та се срещат острите левкемии и лимфоми, 
които са около половината от злокачествени-
те заболявания, засягащи деца. Останалите са 
т.нар. солидни тумори.“
Проф. Константинов изрази тревогата си 
и посочи като предизвикателство липсата 
на кадри, особено на медицински сестри, 
работещи в областта на лечението на 
детските онкохематологични заболявания. 
„Обучението ни е на високо ниво, но липс-
ват желаещи да работят тази силно емо-
ционална и тежка работа“, допълни той.

ПРОФ. ДОБРИН КОНСТАНТИНОВ: 
„НЯМА РЪСТ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ 
БОЛЕСТИ СРЕД ДЕЦА“

ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ
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Д-р Кристин 
Генкова за-
вършва Меди-
цински универ-
ситет – София 
през 2019 г. В 
момента е спе-
циализант по 
педиатрия към 
Клиниката по 
педиатрия на 
УМБАЛ „Алек-

сандровска“, София. Интересите и основната й 
практика са в областта на детските белодробни 
болести.

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Защо решихте да бъдете лекар?
Макар и да нямам много богат клиничен опит 
зад гърба си, никога не съм изпитвала трудност 
да върша това, което обожавам. Когато бях мал-
ка, мечтаех да помагам на околните, представях 
си как благодарение на моите усилия те ще бъ-
дат здрави и щастливи и как добрите ми дела ще 
се мултиплицират и светът ще бъде по-добър. 
За огромно мое щастие мечтите ми до голяма 

Д-р Кристин Генкова: 
„Най-големият проблем в 
здравеопазването е 
генералната загуба на доверие“
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степен се превърнаха в реалност. Усмивките и 
радостта в очите на оздравелите ни пациенти и 
техните родители ме мотивират още по-силно и 
ме карат да се чувствам горда, че съм избрала 
именно тази професия. 

В момента специализирате педиатрия – една 
от най-нежеланите медицински специално-
сти… Коя бе причината да я изберете?
Специализант съм по педиатрия и не смятам, че 
специалността е нежелана. По време на обуче-
нието си постоянно се срещам с много млади 
колеги, които като мен са ентусиазирани, оби-
чат работата си и не са се и замисляли да се за-
нимават с друго. Причината да поема по този 
път е, че до голяма степен с годините успях да 
съхраня детето в себе си и това много ми пома-
га в общуването, диагностицирането и лечение-
то на малките ми пациенти.

С какви трудности се сблъсквате като специа-
лизант?
За да се усъвършенства всеки прохождащ в да-
дена област човек, трябва да отдели достатъчно 
от времето си, което е за сметка на минутите, 
прекарани с най-близките. За мен лично балан-
сът между двете се явява значима, но не и не-
преодолима трудност.

Кои са най-големите проблеми на детското 
здравеопазване в България?
Генералната загуба на доверие към здравеопаз-
ването – не само детското, е най-големият про-
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блем според мен. Нерядко срещам негативно, 
дори агресивно отношение, защото сякаш в го-
ляма част от съзнанието на обществото е втъл-
пено, че медицинските специалисти са безотго-
ворни, че не си вършат съвестно работата и че 
не ги е грижа за пациента, което не е така.

Какво искате да се промени, в частност – вие 
да промените?
Искам чрез работата си и примера, който се на-
дявам да давам на по-младите си колеги, да 
променя отношението и представата на обще-
ството за медицинския специалист. 

Смятате ли, че имаме нужда от Национална 
педиатрична болница?
За щастие диалогът с всички тесни специалисти 
в нашата област е много добър, благодарение 
на което успяваме адекватно и бързо да подси-
гурим най-добра и навременна грижа за паци-
ентите ни. Разбира се, обаче, смятам, че единно 
звено, което да обединява всички и територи-
ално, би било само в полза и на двете страни.

Какви са плановете ви след като завършите 
специализацията?
Надявам се със знанията и уменията, които съм 
натрупала по време на обучението си, да бъда 
от максимална полза на пациентите и колегите, 
които извървяват моя път.





Лизозомните болести са група заболявания, 
при които генен дефект в един или повече 
лизозомни ензими, активатор-протеини или 
мембранни протеини води до понижена или 
липсваща ензимна активност и натрупване 
на несмлени макромолекули в лизозомите. 
Увеличеният брой и размер на лизозомите 
причинява клетъчна дисфункция и клинична 
изява.
Болестта на Gaucher е най-честата лизо-
зомна болест с честота 1:40 000-100 000 
[1]. Дефицитът на глюкоцереброзидаза (ки-
села β-глюкозидаза) води до натрупване на 
големи количества глюкоцереброзид в лизо-
зомите на клетките от ретикуло-ендотел-
ната система. Унаследява се автозомно-ре-
цесивно.

Клинична картина
Болестта на Gaucher е хетерогенно, мул-
тиорганно заболяване, манифестиращо се 

Д. Авджиева
Клиника по ендокринология, 
диабет и генетика, 
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, 
МУ – София
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със спленохепатомегалия, панцитопения и 
костно засягане. Органомегалията е про-
гресираща, като почти в 100% от случаите 
е водеща спленомегалията. Хемотологич-
ните прояви – тромбоцитопения, анемия и 
по-рядко левкопения, са следствие на нат-
рупването на неразграден субстрат в кост-
ния мозък и на хиперспленизъм. Проявите 
от страна на костната система включват 
костни болки, намалена костна плътност, 
патологични фрактури, деформация тип 
„Ерленмайерова колба” на фемура (Фиг. 1). 

Фигура 1. Деформация тип „Ерленмайерова 
колба” на дисталната част на бедрената 
кост.

Асимптомното засягане на белия дроб е чес-
то. Заболяването се разделя на три типа в 
зависимост от наличието и тежестта на 
неврологичната симптоматика (Табл. 1). 
Най-чест е тип I, при който липсва невро-
логична симптоматика. Клиничната изява 
може да бъде във всяка възраст в зависи-
мост от остатъчната ензимна активност. 
При тип II водеща е прогресиращата булбар-
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на симптоматика с тризмус, спастичност и 
ретрофлексия на главата. Проявява се през 
първите шест месеца от живота и пациен-
тите екзитират до 2-3-годишна възраст. 
Тип III се нарича още хронична невропатич-
на форма, с бавно прогресираща, по-лека не-
врологична симптоматика.

Таблица 1. Клинични форми на болестта на 
Gaucher.

Диагноза
Диагнозата се поставя чрез определяне на 
активността на ензима β-глюкозидаза в 
левкоцити или култивирани фибробласти. 
За нуждите на пренаталната диагностика 
се прави ензимен или ДНК анализ в амнио-
цити или хорионни вили. Над 400 различни 
патогенни варианта са идентифицирани в 

Симптоми

начало

спленомегалия

хепатомегалия

засягане на костите

неврологична с-ка

хематологични 
нарушения

продължителност 
на живота

честота

Тип 1

деца/възрастни

+      +++

+      +++

-       +++

липсва

++     +++

6-80+ години

~ 1/60 000
до 1/200,000
~ 1/500 до 1/1,000
(евреи Ешкенази)

Тип 2

кърмачета

++

++

--

+++

++     +++

~2 години

< 1/100 000

Тип 3

деца

+       +++

+       +++

++       +++

+      +++

++      +++

2-60 години

< 1/50 000



гена, кодиращ глюкоцереброзидазата [2]. 
Само два от тях (N370S и L444P) са доста-
тъчно чести, за да се направи анализ за на-
личие на генотип-фенотип корелация [3]. 
При N370S мутацията (Asn370->Ser) е съх-
ранена нормална или близка до нормалната 
каталитична активност на ензима, но е на-
рушен транспортът на новосинтезирания 
белтък [4]. Приема се, че носителството на 
поне един N370S алел предпазва от появата 
на неврологична симптоматика. При L444P 
мутацията (Leu444->Pro) се синтезира нес-
табилен ензим с много малка остатъчна ка-
талитична активност. При хомозиготните 
носители на тази мутация се очаква тежко 
клинично протичане на заболяването, като 
мутацията е описана при пациенти и с три-
те субтипа на болестта на Gaucher [4].

Лечение
Две са основните терапии, използвани за 
лечение на болестта на Gaucher – ензим-за-
местителна (ЕЗТ) и субстрат-редуцираща 
(СРТ), като и двете са със сходна ефектив-
ност и безопасност. Понасят се много добре 
от пациентите. Страничните реакции са 
изключително редки. СРТ е перорална. Ен-
зимните препарати се прилагат интраве-
нозно, веднъж на всеки две седмици. 
Спленектомията, провеждана в миналото 
при наличие на тежка тромбоцитопения,  
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днес не се прилага, защото е известно, че 
води до по-ранно и по-тежко засягане на 
костната система (увеличена честота на 
аваскуларни некрози) и повишен риск от бак-
териални и протозойни инфекции [3].
Ензим-заместителна терапия. Изключи-
телната ефективност на ЕЗТ при лечение 
на болестта на Gaucher е потвърдена мно-
гократно при проследяване на големи гру-
пи пациенти [5]. Нивото на хемоглобина се 
нормализира през първите 6-12 месеца след 
започване на лечението. Броят на тромбо-
цитите се повишава постепенно, като при 
спленектомирани пациенти достига нор-
мални стойности през първите 6-12 месе-
ца от началото на терапията. При пациен-
ти с интактна слезка и  тромбоцитен брой 
под 60 000/mm3 при започване на лечение-
то тромбоцитите не достигат нормални 
стойности, но се повишават достатъчно, 
за да предотвратят появата на хемора-
гии. Хепатомегалията намалява с 30-40%, 
спленомегалията с 50-60% от изходните 
стойности. Най-бавно настъпва ефектът 
от лечението върху костните промени. Те 
търпят обратно развитие след втората 
година от началото на терапията. Проуч-
ванията при деца показват, че ЕЗТ норма-
лизира растежа и пубертетното развитие 
[6]. Ефектът на ЕЗТ върху белодробните 
промени е непредсказуем,  липсва ефект по 
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отношение на неврологичната симптома-
тика, тъй като ензимът не преминава през 
кръвно-мозъчната бариера [7].  
Субстрат-редуцираща терапия. Друг вид 
лечение, прилагано при лизозомните боле-
сти и в частност при болестта на Gaucher, 
е субстрат-редуциращата терапия (СРТ). 
При този вид терапия се използват малки 
молекули, които потискат образуването на 
натрупания субстрат. Тя е подходяща при 
пациенти, които не толерират или отказ-
ват ЕЗТ. Използваният при болестта на 
Gaucher медикамент инхибира глюкозил-це-
рамид синтетазата и води до значително 
подобрение на спленохепатомегалията, ни-
вото на хемоглобина и броя на тромбоци-
тите [8]. Липсва ефект по отношение на 
неврологичната симптоматика. Медика-
ментът в момента е одобрен за приложение 
само за пациенти над 18-годишна възраст.

Лечение на пациенти с болест на Gaucher 
в България
Системно лечение с ЕЗТ на българските па-
циенти с болест на Gaucher започва през 2001 
г. при деца, а през 2004 г. и при възрастни. 
Нашите резултати потвърждават много 
добрия ефект и липсата на странични реак-
ции от това лечение [9]. Отчитат се нама-
ляване на органомегалията, подобряване на 
хематологичните показатели и съответно 
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повишаване качеството на живот при леку-
ваните пациенти. От 2019 г. при възраст-
ни пациенти с болест на Gaucher в България 
се провежда и СРТ. Има два експертни цен-
търа, в които се контролира терапията на 
тези пациенти – за деца в Отделението по 
клинична генетика, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван 
Митев” – София, и за възрастни – в Клини-
ката по неврология, УМБАЛ „Александров-
ска” – София.

Библиография
1. Beutler E, Grabowski G. Gaucher disease. In: Barranger JA, Scriver C, 
Beaudet A, Sly W, Valle D, editors. The metabolic and molecular bases of 
inherited disease. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 1995. p. 2641-70.
2. http://www.biobase-international.com
3. Cox, T.M. Gaucher’s Disease. A Model Disorder for Therapeutic 
Exploration of the Lysosome, in: Mechanisms of Disease, Edited by S. 
Tomlinson, A.M. Heagarty, A.P. Weetman, R.A. Malik, 2nd edition, 
Cambridge University Press, 2008; pp. 42-68.
4. Cox, T.M. Gaucher disease: understanding the molecular pathogenesis 
of sphingolipidoses. J Inherit Metab Dis. 2001; 24(2):106–21.
5. Weinreb NJ, Charrow J, Andersson HC, et al. Effectiveness of enzyme 
replacement therapy in 1028 patients with type 1 Gaucher disease after 2 
to 5 years of treatment: a report from the Gaucher Registry. Am J Med, 
2002;113:112-9.
6. Kaplan P, Mazur A, Manor O, et al. Acceleration of retarded growth in 
children with Gaucher disease after treatment with alglucerase. J Pediatr, 
1996; 129:149-53.
7. Lee SY, Mak AW, Huen KF, Lam ST, Chow CB. Gaucher disease 
with pulmonary involvement in a 6-year-old girl: report of resolution of 
radiographic abnormalities on increasing dose of imiglucerase. J Pediatr, 
2001; 139:862-4.
8. Shayman, JA. Eliglustat tartrate: Glucosylceramide Synthase Inhibitor 
Treatment of Type 1 Gaucher Disease. Drugs of the Future. 2010; 35 
(8):613-620.
9. Д. Авджиева, Р. Тинчева, И. Синигерска, Б. Радева, А. Кадъм. Резул-
тати от лечение с ензим-заместителна терапия при български па-
циенти с болест на Gaucher. Педиатрия, 2012, 1-Supplementum:8-12.



Ñïëåíîìåãàëèÿ?

Ñïëåíåêòîìèÿ?

Ïúðâîíà÷àëåí ñêðèíèíã ñ DBS** òåñò èëè ïðîáà îò öÿëà êðúâ

Íå

Òðîìáîöèòè <150 000 
+ àíåìèÿ +/èëè áîëêà
â êîñòèòå +/èëè MGUS

Ñïëåíîìåãàëèÿ
Áåç ïîðòàëíà õèïåðòîíèÿ

Òðîìáîöèòè ïîä 150 000
+/- áîëêà â êîñòèòå

+/- MGUS*/ïîëèãàìîïàòèÿ
(ïðè ïàöèåíòè ïîä 30 ãîä).

Áåç êëåòêè íà Ãîøå 

Èçêëþ÷åòå çëîêà÷åñòâåíî 
çàáîëÿâàíå;

ïðåãëåäàéòå áèîïñèÿòà çà
êëåòêè íà Ãîøå

Áåç çëîêà÷åñòâåíî 
çàáîëÿâàíå 

Êëåòêè íà Ãîøå

Èçâúðøâàíå íà 
åíçèìåí òåñò

çà Ãîøå

Ïðîáè çà åíçèìíà àêòèâíîñò
íà êèñåëà áåòà-ãëþêîçèäàçà.

Àäàïòèðàíî îò Mistry PK et al. Am J Hematol. 2011;86(1):110-115.

*MGUS - Ìîíîêëîíàëíà ãàìîïàòèÿ  ñ íåèçÿñíåíà çíà÷èìîñò

**DBS - Dried blood spot

АЛГОРИГЪМ ЗА РАННО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА 
БОЛЕСТ НА ГОШЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИ 

Библиография: 1. Mistry PK et al. Am J Hematol. 2011;86(1):110-115.

При пациенти със спленомегалия  и/или тромбоцитопения, 
направете ензимен тест за болест на Гоше:

Когато изледванията  
следните състояния:

Хематологично злокачествено заболяване 
Хемолитична анемия
Таласемия
Спленомегалия без портална хипертония 

Когато са диагностицираниизключват
някои от следните състояния:

Идиопатична спленомегалия
Идиопатична тромбоцитопения
Атипична идиопатична тромбоцитопения 
Необяснимо кървене и хематоми 
Необяснима хиперферитинемия  
с нормални нива на трансферин 
Неясна диагноза

ОТБЕЛЕЖЕТЕ ВСЯКА КУТИЙКА, КОЯТО  
СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАШИЯ ПАЦИЕНТ 



АЛГОРИГЪМ ЗА РАННО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА 
БОЛЕСТ НА ГОШЕ ПРИ ДЕЦА

1. M, G, F, C, A. m foru

Суикс Биофарма ЕООД
София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика център, ет. 10, тел: + 359 (2) 4942-480
medinfo.bulgaria@swixxbiopharma.com

При необходимост от допълнителна информация или желание да 
направите изследване на пациент за наличието на болест на Гоше, 
с тест със суха капка кръв, моля свържете се за съдействие с 
представител на Swixx BioPharma 
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Дефицитът на витамин D е сериозен про-
блем за общественото здраве в свето-
вен мащаб – проблем, който засяга не само 
костното здраве, но и широк спектър от 
остри и хронични заболявания. Оптимизи-
рането на нивата на витамин D при деца и 
възрастни води до подобряване на костно-
то здраве и намаляване на риска от хронич-
ни заболявания, включително някои видове 
рак, автоимунни заболявания, инфекциозни 
заболявания, захарен диабет тип 2, теж-
ки сърдечносъдови нарушения, неврокогни-
тивни разстройства и др. [1].    
Семейството на витамин D включва пет 
молекули, като двете най-важни са витамин 
D2 и D3. Те са известни като ергокалциферол 
и холекалциферол. Витамин D2 (ергокалциф-
ерол) има растителен произход (гъби, дрож-
ди), а витамин D3 (холекалциферол) има жи-
вотински произход (мазна риба, черен дроб 
и яйца) [2]. Двете форми на витамин D се 

Д. Йорданова
Отделение по ендокринология, 
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“

ВИТАМИН D 
НЕДОИМЪЧЕН РАХИТ 



абсорбират еднакво добре, но витамин D3 е 
по-ефективен за повишаване и поддържане 
на нивото на витамин D в организма. Вита-
мин D3 се свързва по-ефективно и по-ниски-
те му дози имат същия ефект в сравнение с 
по-високи доза на витамин D2 [3].    
Нивото на витамин D3 зависи от излагане 
на ултравиолетови (UV) лъчи, от хранител-
ния прием на витамин D3 и от състоянието 
на организма. Нивото на синтез се влияе от 
редица фактори – на външната среда и та-
кива от страна на  организма. Факторите 
на външната среда, свързани с наличието 
на UVB-лъчи, са: географска ширина, сезон, 
време на деня, облачност и замърсяване на 
въздуха. Факторите, свързани със синтеза 
на витамин D3 в организма, са използване на 
слънцезащитни средства, пигментацията 
на кожата, времето, прекарано на откри-
то, облекло, възраст, заболявания на черния 
дроб, повишен чернодробен катаболизъм 
при прием на някои лекарства, бъбречни за-
болявания, свързани с намалена активност 
на 1α- хидроксилаза или загуба на витамин 
D-свързващи протеини [4].    
Витамин D3 е мастноразтворим витамин, 
който може да постъпи в организма с храната 
(мазна риба, млечни продукти и яйца), но ос-
новно се синтезира в човешката кожа, кога-
то е изложена на слънчева светлина. По време 
на излагане на слънчева светлина 7-дехидро-
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холестеролът в кожата абсорбира ултравио-
летовото лъчение и се превръща в превита-
мин D3, който на свой ред изомеризира във 
витамин D3. В черния дроб витамин D3 се хи-
дроксилира до 25(OH)D-калцидиол, основният 
циркулиращ метаболит на витамин D, кой-
то се използва за оценка на нивото на вита-
мин D в организма. Циркулиращият 25(OH)D 
допълнително се метаболизира в бъбреците 
до активната форма 1,25-дихидроксивита-
мин D-1,25(OH)2D, калцитриол. Биологичното 
действие на калцитриолa се медиира от въ-
треклетъчния, силно специфичен витамин D 
рецептор (VDR). VDR се експресира не само в 
тъканите, отговорни за калциевата хомеос-
таза, но и в други видове тъкани, участващи 
в регулирането на клетъчната пролифера-
ция, диференциация, апоптоза и ангиогене-
за. Извънскелетните ефекти на витамин D 
са включени в редица патологични процеси, 
включващи диабет, рак, множествена скле-
роза, псориазис и др. [5].    
Витамин D помага на тялото да абсорби-
ра калций и фосфор от храната. Въпреки че 
рахитът може да бъде резултат от дефи-
цит на витамин D или дефицит на калций, 
по-често тези две състояния се комбини-
рат, като увеличават риска от развитие 
на рахит при растящи деца и остеомалация 
след спиране на растежа [6].    



Пиковата честота на витамин D недоимъч-
ният рахит се наблюдава при кърмачета и 
малки деца на възраст между 6 и 23 месеца, 
а при юноши – на възраст от 12 до 15 години, 
въпреки че може да се появи и при деца на 
възраст между 2 години и 11 години [7].    
При дефицит на витамин D реабсорбцията на 
Ca намалява до 10-15%, което води до ниски 
нива на йонизиран калций, които стимулират 
секрецията на паратиреоидния хормон (ПТХ). 
От своя страна ПТХ стимулира реабсорбция-
та на Ca в бъбречните тубули, активността 
на 1-алфа-хидроксилаза, което води до пови-
шен синтез на калцитриол и стимулира загу-
бата на фосфати с урината [8].    

Диагностика
Диагнозата се поставя въз основа на анам-
неза, физикален преглед и биохимични из-
следвания, и се потвърждава от проведени-
те рентгенографии [7].    
През 1976 г. рахитът е разделен на три ос-
новни стадия: 
1. Ранен (начален) – остеопения с хипокалци-
емия (преходна фаза) или нормални серумни 
концентрации на калций; хипофосфатемия 
или нормален фосфор в кръвта; повишаване 
на серумната алкална фосфатаза и ПТХ; на-
маляване на 25(OH)D.
2. Умерен (втори) – рентгенографски при-
знаци на рахит (деформации на краката, ра-
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хитични гривни); болки в костите; хипо- или 
нормокалциемия; хипофосфатемия; умерено 
повишаване на алкалната фосфатаза и ПТХ; 
по-изразено намаляване на 25(OH)D.
3. Тежък (краен) – тежки промени в кости-
те; хипокалциемия с хипофосфатемия; пови-
шаването на алкалната фосфатаза и ПТХ и 
много ниско ниво на 25(OH)D. 
При рахита се наблюдава нарушена васкула-
ризация, апоптоза на хондроцитите и мине-
рализация на хрущяла. Крайният резултат е 
хипертрофия на костохондралните връзки, 
подуване в края на дългите кости и разши-
ряване на метафизите, кортикално изтъ-
няване и нарушено ремоделиране на костта 
[9]. Костните промени възникват на мес-
тата на бърза костна пролиферация. 
В областта на черепа може да се наблюдава: 
краниотабес (омекотяване на черепните кос-
ти при бебета над 3-месечна възраст); изпъ-
кнало чело; широка голяма фонтанела [10]. 
За гръдния кош са характерни: рахитич-
на броеница, дължаща се на разширяване на 
костохондралната връзка, пектус карина-
тус; Харисонова бразда (вдлъбнатина в до-
лната част на гръдния кош, която се поя-
вява, когато диафрагмата издърпва мекия 
гръден кош на местата на свързването й). 
За гръбначния стълб промените са сколиоза 
и кифоза, рахитичен (плосък) таз. 
Деформации на крайниците: на горните 
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крайници – рахитични гривни и изкривяване 
на костите (когато бебето пълзи), и на до-
лните крайници, когато детето започне да 
ходи – genu varus, genu valgus, с нарушение на 
походката [11]. 
Прояви при засягане на костно-мускулната 
система: забавяне на растежа, омекване на 
костите, болка в костите, хипотония, прок-
симална миопатия и фрактури на крайниците. 
Други прояви на рахит са: забавено съзъбие 
и хипоплазия на емайла; доброкачествена въ-
тречерепна хипертония; краниосиностоза. 
При кърмачетата проявите на рахит може 
да са свързани с хипокалциемия – изтръпва-
не, тетания, парестезия, мускулни спазми 
и конвулсии. В екстремни случаи миопатия-
та, предизвикана от хипокалцемия, може да 
прогресира до кардиомиопатия [7].
Най-важният лабораторен маркер за ди-
агностициране на рахита е серумната ал-
кална фосфатаза (ALP), която обикновено е 
висока, тъй като това е заболяване с пови-
шена остеобластна активност. Серумно-
то ниво на 25(OH)D, калцидиолът, е най-до-
брият индикатор за статуса на витамин D, 
защото е налице в най-висока концентрация 
в кръвта и има дълъг полуживот – 2-3 сед-
мици. Калцитриолът-1,25(OH)2D е активна-
та форма на витамин D на тъканно ниво, 
но в циркулацията неговата концентрация 
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е 1000 пъти по-ниска от тази на калцидиола 
и полуживотът му е 4-6 часа. 
Други биохимични изследвания включват 
изследвания на бъбречната и чернодробна 
функция [8].
Рентгенологичните изображения трябва да 
включват дисталните краища на бързо рас-
тящите кости на горните и долните край-
ници, както и на гръдния кош. Рентгеновите 
признаци за рахит са: разширяване на мета-
физите, разширяване на растежната плочка, 
остеопения, появата на радиопрозрачни ли-
нии при връзката между епифиза и метафиза 
и разширяване на епифизарната плоча пора-
ди натрупване на неминерализиран остеоид. 
Образуването на епифизарния център може 
да е забавено. Периоста на костите е изтъ-
нен. Изображенията на гръдния кош показват 
рахитична броеница и разширяване на косто-
хондралните връзки. В по-напреднал стадий 
се наблюдават ъглови деформации и патоло-
гични фрактури на костите на горните и до-
лните крайници [12].

Лечение
Глобалният консенсус  за превенцията и ле-
чението на витамин D недоимъчния рахит, 
който е изготвен от 33-ма експерти от раз-
лични специалности (детска ендокринология, 
педиатрия, хранене, епидемиология, общест-
вено здраве и здравна икономика), посочва 
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серумни нива на 25(OH)D, които определят 
витамин D статуса, съответно [13]:
• норма >50 nmol/l (>20 ng/mL);
• недостатъчност 30-50 nmol/l (12-20 ng/mL);
• дефицит <30 nmol/l (<12 ng/mL). 
Витамин D недоимъчният рахит има добра 
прогноза при своевременно разпознаване и 
ранно започване на лечението. Може да се 
излекува напълно в рамките на няколко ме-
сеца. Според Консенсусa минималната пре-
поръчителна доза на витамин D3 е от 2000 
IU (50 μg) дневно, за минимум 3 месеца, при 
дневен прием на 500 мг калций. 
Препоръките за лечение на витамин D 
недоимъчния рахит:
• кърмачета под 3 месеца: 2000 IU/ден, за 
12 седмици, с поддържаща доза от 400 IU;
• кърмачета на възраст 3-12 месеца: 2000 
IU/ден, за 12 седмици, или еднократна доза от 
50 000 IU, i.m, с поддържаща доза от 400 IU; 
• деца на възраст 1-12 години: 3000-6000 IU/
ден, за 12 седмици, или еднократна доза от 
150 000 IU, i.m, с поддържаща доза от 600 IU;
• деца на възраст над 12 години: 6000 IU/
ден, за 12 седмици, или единична доза от 300 
000 IU, i.m, с поддържаща доза от 600 IU.

Скрининг 
Рутинният скрининг за ниво на витамин D 
не се препоръчва за здрави деца. Препоръч-
ва се децата да се изследват за дефицит 
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на витамин D в следните случаи:     
• ако са кърмени изключително в продълже-
ние на много време, имат тъмна кожа, жи-
веят на места с по-високи географски ши-
рини в зимните и пролетните месеци;
• ако се наблюдава бавен растеж, грубо заба-
вяне на моториката и необичайна раздраз-
нителност;
• при прием на антиконвулсанти, глюкокор-
тикоиди или нарушения на малабсорбцията 
(кистозна фиброза или възпалително забо-
ляване на червата);
• ако се наблюдават симптоми на дефицит 
на витамин D – необяснима болка в костите, 
затруднено катерене на стълби, клатушка-
ща се походка, затруднено ставане от стол 
или забавено ходене, тетания или гърчове 
поради нисък серумен калций;
• ако се наблюдават симптоми на рахит – 
прогресивно изкривяване на краката, рахи-
тични гривни, рахитична броеница, крани-
отабес или забавено пробиване на зъби [14].

Профилактика
Профилактиката на рахит и остеомалация, 
която посочва Консенсуса на Европейското 
дружество по детска ендокринология по от-
ношение на приема на витамин D3 и калций, 
включва: 
• за всички кърмачета от раждането до 
12-месечна възраст, независимо от на-
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чина им на хранене: витамин D3 по 400 IU  
(10 μg), дневно, и калций 200-260 мг, дневно;
• за деца над 1-годишна възраст – витамин 
D3 по 600 IU (15 μg), дневно, и калций 500 мг, 
дневно [13].
Натрупването на добра пикова костна маса 
по време на детството и пубертета осигу-
рява добро здравословно състояние на кос-
тите и намалява риска от остеопороза и 
фрактури по-късно в живота. Суплемента-
цията с витамин D трябва да се препоръчва 
при риск от развитието на рахит и осте-
опороза. 
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Н. Тодоров 

Ваксина срещу морбили, 
паротит и рубеола

Морбили е остро, много заразно заболяване, 
което се причинява от Morbillivirus и е с епи-
демичен потенциал. 90% от контактните 
неимунни индивиди ще развият заболяване. 
При липса на имунитет всяка възраст е уяз-
вима. В периода 2016-2019 г. в рамките на 
ЕС и ЕИО между 1/3 и 56% от заболелите са 
били над 14 год. Най-честите усложнения са: 
отитис медия, пневмония, диария, постин-
фекциозен енцефалит, подостър склерози-
ращ паненцефалит. Смъртността е 1 до 3 
на 1000, като най-висока е при децата до 5 
год. и индивидите с имунен дефицит [1].
Инфекцията от морбили води до намалява-
не на разнообразието от антитела и ели-
минира имунната памет за период от 2-3 
години поради непълното възстановяване 
на В-лимфоцитния ред и изчерпване на иму-
нокомпетентните клетки, образувани след 
предходни заболявания [2, 3]. Имунната ам-
незия след инфекция с морбили е предпос-
тавка за чести боледувания, усложнения и 
смърт.
В ЕС и ЕИО няколко държави са съобщили 
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за взривове през последните години, вкл. и 
България [4].
От зооноза, която прескача от одомошне-
ните крави в човека около 376 г. пр. н. е., 
към девети век вирусът вече се е приспосо-
бил към човека и се установява като антро-
поноза [5].
Първата ваксина срещу морбили е одобрена 
през 1963 г. в САЩ. През 1968 г. чрез допъл-
нителни пасажи е подобрен профилът й на 
безопасност, без да се изгуби нейната ефек-
тивност [6]. Освен пряк ефект върху въз-
приемчивостта към развитие на морбили, 
ваксината има и непряк ефект върху други 
инфекциозни заболявания, което надхвърля 
очакванията към ваксината [7]. Въпреки че 
морбилният вирус причинява имунна амне-
зия, този ефект не е наблюдаван след прило-
жението на живата ваксина [8].
За постигане на колективна защита и пре-
късване на предаването са необходими две 
дози. Една доза от ваксината след 12-мес. 
възраст индуцира имунитет при 95% от 
ваксинираните. От своя страна, 95% от 
тези, които не образуват достатъчно ан-
титела след първата доза, изграждат ефек-
тивен имунитет след втората доза. Това 
означава, че ваксиналното покритие следва 
да е 100%, за да се постигне 95% ниво на ко-
лективна защита [1]. За 2020 г. и 2021 г. по-
критието в България е 85%.
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Паротит е остра вирусна инфекция, ан-
тропоноза, с предимно леко протичане, хд 
я епидемичен потенциал. Преди въвеждане 
на ваксината между 15 и 24% от случаите 
са били асимптоматични. Необходимостта 
от ваксина се определя от усложненията на 
инфекцията, които настъпват и без проя-
ва на заболяването: орхит (30%), оофорит 
(7%), мастит (30%), панкреатит (4%), глу-
хота (4%), асептичен менингит (10%) и ен-
цефалит. Усложненията се срещат по-чес-
то при възрастни, отколкото при деца [9]. 
Ваксината е жива, атенюирана и е одобрена 
през 1967 г. в САЩ. През 1971 г. става част 
от комбинираната ваксина срещу морбили, 
паротит и рубеола.
Рубеолата е вирусна антропоноза, с пре-
димно леко протичане. Усложненията, свър-
зани с рубеола, са: артралгия, артрит, ен-
цефалит, увеит на Fuchs, който води до 
катаракта или глаукома. Най-сериозните 
увреди, свързани с инфекцията, са уврежда-
нията на плода при заразени бременни - т.
нар. „вроден рубеолен синдром“. Не всички 
усложнения могат да се установят при раж-
дането и се диагностицират в хода на раз-
витието на детето. Рубеолата е с базисно 
репродуктивно число по-малко от 5 и също 
е с епидемичен потенциал [10]. Рубеолната 
компонента на използваните понастоящем 
ваксини е регистрирана през 1979 г. и е изо-
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лирана от заразен фетус [11].
Към момента, в продължение на повече от 
40 години, са приложени повече от 1 мили-
ард дози от комбинираната ваксина срещу 
морбили, паротит и рубеола. Нежеланите 
събития след ваксиниране с ваксината са: 
пирексия (19%), обрив (17%), болка (13%) и арт-
ралгия (13%) [12].
Наличните ваксини са взаимозаменяеми и 
могат да се прилагат при лица с алергия към 
млечен протеин и яйца. Млечен протеин се 
открива в хода на производството на вак-
сината, но не се очаква да бъде наличен в 
крайния продукт - ваксината или не съдър-
жа яйчен протеин, или е в количества, не-
достатъчни да предизвикат алергична ре-
акция. Редките случаи на алергична реакция 
след приложение е по-вероятно да се дъл-
жат на други съставки като например же-
латин. Кожният тест не е предиктивен и 
не се препоръчва преди приложение на MMR. 
Лица с алергия към пилета или техните пера 
не са с повишен риск от реакция към вакси-
ната [13-16].
Ваксината може да се приложи на лица с HIV, 
ако броят на CD4 > 200 кл/μL за период от 
поне 6 месеца, при липса на доказателства 
за имунитет срещу морбили, паротит или 
рубеола [17].
Нивата на серопротекция срещу морбили, 
паротит и рубеола 6 седмици след първа 
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доза и 6 седмици след втора доза са съот-
ветно: 90.6% и 98.9%; 98.5% и 99.3%; 97.8% 
и 99.6% [18].
Продължителността на протекция е най-мал-
ка при морбилната компонента и е 10-12 год., 
като протективните антитела се изчерп-
ват по-бързо при мъжкия пол [19-21].

В заключение 
Ваксината срещу морбили, паротит и рубео-
ла е с ефикасност от 98% след приложени две 
дози, с предвидим и относително благопри-
ятен профил на безопасност. За постигане 
на устойчива колективна защита е необхо-
димо ваксинално покритие от 100%. Продъл-
жителността на защитата при морбилната 
компонента е 10-12 години, от което следва 
да се преразгледат националните политики 
за поддържане на необходимото ваксинално 
покритие и съответно дългосрочното про-
следяване за серопревалентност. Това би на-
малило риска от епидемични взривове или от-
делни случаи на заболяване, вкл. при бременни, 
което да доведе до значим риск от усложне-
ния или смърт. Своевременното проследява-
не чрез национален електронен регистър на 
проведените ваксинации ще подобри поли-
тиките и практиките относно първичната 
профилактика на ваксинопредотвратимите 
заболявания у нас.
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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



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
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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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