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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

На кирилица: 

ВХВ – вирусен хепатит В 

ВХС – вирусен хепатит С 

ИВН – интравенозни наркомани 

ХДП – хемодиализирани пациенти 

ХЦК – хепатоцелуларен карцином 

На латиница: 

anti-HBc IgM – антитела от клас IgM срещу ядрения антиген на HBV 

anti-HBc – тотални антитела срещу ядрения антиген на HBV 

anti-HBs – антитела срещу HBsAg  

anti-HCV – антитела срещу HCV 

ALT – аланин аминотрансфераза 

AST – аспартат аминотрансфераза 

GGT – гама-глутамил транспептидаза 

HBeAg /anti-HBe – хепатит В „е“ антиген/анти „е“ антитела  

HBsAg – повърхностен антиген на HBV 

HBV DNA – хепатит В вирусна ДНК 

HCV RNA – хепатит С вирусна РНК 

CDC – Център за превенция и контрол на болестите, САЩ 

ELISA (EIA) – имуноензимна реакция 

HBV – хепатитен В вирус 

HCV – хепатитен C вирус 

PCR – полимеразна верижна реакция 

РВМС – периферни кръвни мононуклеарни клетки 

Real Time PCR – полимеразна верижна реакция в реално време 

RT-PCR – ретротранскриптазна полимеразна верижна реакция 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Вирусните хепатити В и С са глобален проблем пред общественото 

здравеопазване. Това се дължи на способността на хепатитни вируси B 

(HBV) и C (HCV) да предизвикват в редица случаи хронични инфекции с 

тежки усложнения: чернодробна цироза и/или хепатоцелуларен карцином. 

Разпространени са повсеместно: около 1/3 от човешката популация е била 

в контакт с HBV, а поне 360 млн. са хроничните носители; HCV засяга 3% 

от глобалното население, със 170 млн. хронично инфектирани. Предизви-

каните от HBV и HCV инфекции често протичат субклинично, което зат-

руднява откриването им, а лечението на хроничните форми е комплицира-

но, скъпо и не винаги успешно. Затова превенцията остава най-добрата 

стратегия за ограничаване на вирусните хепатити В и С. 

Важна част от превантивните мерки е надзорът върху разпростране-

нието на HBV и HCV, осъществяван чрез скрининг-изследвания на обща 

популация и рискови контингенти. С въвеждане на по-чувствителни или 

нови диагностични методи се актуализира информацията за HBV и HCV 

болестността, очертават се нови щрихи в епидемичната картина и се осъв-

ременяват мерките за контрол. С тази презумпция проведохме проучвания 

за разпространението на HBV и HCV маркери при три различни контин-

гента от Пловдивска област: лица от обща популация и от две рискови 

групи – интравенозни наркомани (ИВН) и хемодиализирани пациенти 

(ХДП). Срезовото проучване в рамките на Европейския проект INTERREG 

II за HBV и HCV маркери в обща популация е първото за Пловдивска об-

ласт, то е с над 2000 участници, поради което считаме, че дава достоверна 

информация за HBV и HCV ендемичността в региона. При изследванията 

на ХДП и ИВН, ние правим опит да прецизираме диагностиката на вирус-

ните хепатити В и С чрез включване на допълнителни HBV маркери, както 

и детекция на HCV RNA. При ХДП са потърсени и окултни форми на хе-

патит С, едно ново за страната изследване. Проучванията върху ХДП са 

извършени върху две дистанцирани във времето групи, което позволява 

отчитане на промени в нивата на HBV и HCV в диализната клиника. Вто-

рата група ХДП са проследени и за HCV виремия, което не е правено досе-

га у нас сред тази популация болни; този подход дава възможност за сво-

евременно откриване на остри форми на хепатит С. С цел подобряване пре-

венцията на HBV при ХДП е оценен имунният отговор след прилагане на 

нова схема за HBV ваксинация. Анализирани са и HBV/HCV коинфекциите, 

обусловени от общия парентерален път на предаване на двата вируса.  

Считаме, че точният анализ на HBV и HCV нивата при рисковите гру-

пи би могъл да се използва като база за следващата стъпка – определяне 

кой и как да бъде лекуван, респ. профилактиран, а навременната диагнос-

тика на хепатити В и С ще подпомогне и епидемичния контрол.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Цел 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се извърши проучване 

върху разпространението на HBV и HCV инфекциите сред обща попула-

ция и две рискови групи – интравенозни наркомани и хемодиализирани 

пациенти от региона на Пловдив. 

Задачи 

1. Да се изследват всички проучвани контингенти за серологични 

маркери на HВV инфекция – HBsAg, anti-HBs антитела, anti-НВс тотални 

антитела. 

2. Да се изследват всички проучвани контингенти за серологични 

маркери на HCV инфекция (anti-HCV антитела), a при рисковите – и за мо-

лекулярнобиологични (хепатит С вирусната RNA – HCV RNA).  

3. Хемодиализирани пациенти да се изследват за окултна форма на 

HCV инфекция. 

4. При всички проучвани контингенти да се потърси кои фактори са 

сигнификатно свързани с наличието на НBV и HCV маркери. 

5. Неимунни хемодиализирани пациенти да бъдат проследени за ниво-

то на постваксиналния имунен отговор след прилагане на хепатит В вакси-

на по схема за имунокомпрометирани. 

 

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

За 15-годишен период (1999 – 2014 г.) е извършено проучване за мар-

кери на HBV и HCV върху лица от обща популация (1999 – 2000 г.) и от 

два рискови контингента: интравенозни наркомани (2002 – 2003 г.) и хемо-

диализирани пациенти (2007 г.; 2013 – 2014 г.). Общият брой на извърше-

ните изследвания при обхванатите групи е 10 899.  

МАТЕРИАЛ 

1. Проучване за маркери на HBV и HCV 

1.1. Проучване за маркери на HBV и HCV в обща популация  

През 1999 – 2000 г. е проведено дескриптивно срезово проучване в 

обща популация от региона на Пловдив – част от програма на ЕС за транс-

гранично сътрудничество между България и Гърция „INTERREG II“ за 

скрининг на HBV, HCV (и HIV) в обща популация. Обхванати са различни 

социални групи: работници, служители, преподаватели, студенти, ученици 

и здрави индивиди, посещаващи поликлиники за профилактичен преглед. 

От 2451 лица (на възраст 10 – 70 г.), изследвани за трите HBV маркера, 

2211 са тествани и за anti-HCV антитела. Проучването е мултицентрово (у 

нас участват 5-те областни града с медицински университети – София, 

Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора) и в своята мащабност е първото за 

страната, респ. за региона. 
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1.2. Проучване за маркери нa HBV и HCV сред ИВН 

В периода март 2002 г. – февруари 2003 г. е проведено дескриптивно 

срезово проучване върху 70 лица (18 – 31 г.) от Пловдивски регион, прие-

мащи инжекционно хероин. Съдействие за събиране на ИВН, желаещи да 

се изследват, оказват Центъра по наркомании при Областен диспансер за 

психични заболявания – Пловдив и фондация „Панацея“. Проучването в 

своята цялост е първото за Пловдивска област. ИВН са тествани за сероло-

гични маркери на HBV и HCV, а anti-HCV позитивните – и за HCV RNA. 

1.3. Проучване за маркери на HBV и HCV при ХДП (2007 г.) 

През ноември 2007 г. е извършено дескриптивно срезово проучване 

върху 85 пациенти (19 – 78 г.) от Клиника по Хемодиализа при УМБАЛ 

„Св. Георги“ – Пловдив. Болните са с краен стадий на бъбречно заболява-

не, подложени на 4ч. хемодиализна процедура, 3 пъти седмично. Всички са 

изследвани за серологични маркери на HBV и HCV, а също и за HCV RNA.  

1.4. Проспективно проучване за маркери на HBV и HCV при хемодиа-

лизирани пациенти (2013 – 2014 г.) 

За период от 18 месеца (юли 2013г. – декември 2014 г.) е извършено 

второ проучване върху 68 болни (18 – 84 г.) от Клиниката по Хемодиализа 

при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, което е с проспективен дизайн. 

Всички ХДП са изследвани при постъпването и проследени още два пъти 

през 6 мес. период за серологични маркери на HBV и HCV и двукратно 

през 6-12 месеца – за HCV RNA. При 37 ХДП, отрицателни за  HCV RNA в 

плазмата, е търсен окултен хепатит С чрез детекция на HCV RNA в РВМС. 

2. Проучване на имунния отговор при ХДП след провеждане на иму-

низация срещу HBV 

Ваксината срещу хепатит В „Engerix B“ (GSK) е приложена на 13 

ХДП, отрицателни за HBV маркери (HBsAg, anti-НВс тотални антитела и 

anti-HBs антитела). Използвана е схема за имунокомпрометирани (0-1-2-6 

мес.) и двойна ваксинална доза за възрастни (2х20µg HBsAg). Месец и по-

ловина след последната апликация е отчетена ефективността на ваксинал-

ната схема и доза чрез изследване титъра на anti-HBs антителата на имуни-

зираните.  

Проведените проучвания, чиито резултати са включени в дисертаци-

онния труд, са съгласувани и одобрени от Комисията по Научна етика при 

Медицински университет – Пловдив (протокол №3/30.04.2015 г.), при 

спазване на изискванията на чл. 28 от Закона за здравето. Изследванията са 

извършени след писмено декларирано информирано съгласие за участие, а 

за лица под 18 г. такова е дадено от родителите им.  

МЕТОДИ 

1. Анкетен метод – получаване на информация чрез стандартизирани въп-

росници относно: социо-демографски данни (пол, възраст и др.); анамнес-

тични данни (преболедували от хепатит); сведения за рискови парентерал-
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ни експозиции (контакт с болни от хепатит, хирургични интервенции, хе-

мотрансфузии и др.) и рисково поведение – при ИВН (инжекционна упот-

реба на хероин, давност и честота на приема на дрога и др.); при HBV вак-

синираните – информация за тютюнопушене, прием на цитостатици, ръст 

и тегло. 

2. Документален метод – събиране на данни от медицинската документа-

ция при ХДП за: начало (продължителност) на диализното лечение, брой 

получени кръвопреливания, приложена ли е HBV ваксина, стойности на 

чернодробните функционални проби.   

3. Вирусологични методи: От всички изследвани е взимана кръв (при 

ХДП – преди диализната процедура) във вакумтейнери, от която е отделян 

серум, замразяван в аликвоти до момента на изследването на -20°С (за се-

рологичните маркери) или плазма, замразявана на -80°С (за определяне на 

HCV RNA). При изследването за окултен хепатит С е взимана цяла кръв 

във вакумтейнери с К2 EDTA, от която са сепарирани РВМС и замразявани 

на -80°С до момента на изследването. 

3.1. Имуноензимен метод (ELISA) – за определяне на серологичните мар-

кери HBsAg, anti-HBs, anti-HBc-тотални антитела и anti-HCV антитела. 

При HBsAg (+) индивиди от рисковите групи са изследвани също HBeAg, 

anti-HBe и anti-HBc-IgM антитела с цел определяне активността на HBV 

инфекцията. Използвани са 3-та генерация диагностични китове на Sorin 

Biomedica (Italy), Biokit (Spain), DiaPro (Italy), Sanofi-Pasteur (France) и ав-

томатизирана отчитаща апаратура DiaSorin, респ. Multiscan при стриктно 

спазване инструкциите на производителя: реактивните серуми са тествани 

повторно 2-кратно, а anti-HCV положителните са изследвани и с алтерна-

тивен тест.  

3.2. Молекулярно-биологичен метод за доказване на HCV RNA в плаз-

ма – приложен е при anti-HCV(+) ИВН, както и при всички ХДП от двете 

проучвани групи.  

3.2.1. При ИВН е използван RT-PCR метод с търговски диагностичен кит 

AMPLICOR® Hepatitis C Virus (HCV) Test, version 2.0 (Roche) и амплифи-

катор COBAS® AMPLICOR Analyzer (Roche), съгласно указанията на про-

изводителя.  

3.2.2. При ХДП (2007 г.) е приложен двустъпков real-time PCR. Изолирана 

е RNA с кит за екстракция на QIAGEN (QIAamp ® Viral RNA MiniKit, кат. 

№: 52904). Методиката на PCR реакцията, праймерите и сондите са разра-

ботка на Applied Biosystems: Амплификацията е осъществена с апарат 

AB7300.  

3.2.3. При ХДП (2013 – 14 г.) HCV RNA е изолирана чрез High Pure Viral 

Nucleic Acid Kit (11 858 874 001, Roche Diagnostics). Приложен е едностъп-

ков количествен real-time PCR метод, използвани са праймери и сонди на 

Anatolia Geneworks. Обратната транскрипция и амплификация са осъщест-
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вени с Bosphore HCV Quantitation Kit v1, с лимит на детекция 25 IU/ml 

(около 75 копия/мл) и real-time PCR апаратура LightCycler 1.5 Roche diagn.  

3.3. Молекулярно-биологичен метод за доказване на HCV RNA в 

РВМС – приложен е при 37 ХДП (2013 – 14 г.).  

РВМС са изолирани в плътностен градиент (Histopaque-

1077/10771/Sigma Life Science), сепарирани и хомогенизирани чрез TRI ре-

агент (Т9424, Sigma Life Science). Тоталната RNA е екстрахирана и ресус-

пендирана в Elution Buffer / AVE / Qiagen. 

За определяне на HCV RNA в РВМС е приложен двустъпков real-time 

PCR метод, пригоден за LightCycler 1.5 Roche diagn. Амплифицирана е 

таргетната секвенция на HCV генома (праймери и сонди от PrimerDesign, 

UK). Обратна транскрипция е осъществена в присъствието на антисенс 

праймер (публикуван от Abe M et al., Folia Med. 2010; 52(3):21-30) и 

Reverse Transcriptase (First Strand cDNA Synthesis Kit, K1612, Thermo 

Scientific). Всяка обратно-транскриптазна (RT) реакция е подлагана на real-

time PCR чрез PrimerDesign Genesig Kit for HCV Quantification /Path-HCV/ 

и Maxima Probe qPCR Master Mix (K0261, Thermo Scientific). Чувствител-

ността на RT-PCR реакцията е 27 геномни копия (около 9 IU/ml) за µg то-

тална RNA от РВМС (или ≈ 3 копия/µl). 

HCV генотипът е определян със същия метод (Abe M et al., 2010).  

 

4. Статистически методи:     

• Непараметричен анализ – за проверка на хипотези, наличие на разпреде-

ления, различаващи се от нормалното Гаус – Лапласово; 

• За проверка на нормалността на разпределението е използван тестът на 

Колмогоров–Смирнов;   

• Дескриптивна статистика: точкови оценки на параметри – намиране на 

средни стойности, стандартни отклонения (SD), стандартни грешки на 

средните (SEM); интервални оценки на параметри – персентилни стойнос-

ти, определяне на доверителни интервали за математическото очакване; 

• Тест на Стюдънт за две независими извадки – за сравняване на средните 

на независими извадки при проверка на хипотези за равенство на средните 

стойности (Independent Samples T-Test); 

• Тест на Левене (Levene's test) за сравняване на две дисперсии; 

• Точен тест на Фишер (Fisher's exact test) – за проверка на статистическата 

значимост на влияние между параметри;  

• ANOVA – еднофакторен дисперсионен анализ за влияние на фактор с по-

вече от две нива; 

• х2 (Chi2) тест (критерий на Пирсън) – за статистическа проверка на хипо-

тези при номинални скали на измерване; 

• Логистична регресия за определяне на т. нар. "adjusted odds ratios" на на-

бор от фактори – с модел на последователно изключване (backward 

stepwise) на факторите (p-value≥0.10) с използване критерия на Wald; 
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• Метод ϕ – трансформация на Фишер за малообемни извадки; 

• Графичен анализ – статистическата обработка, анализ, интерпретация и 

онагледяване на получените данни са извършени посредством програма за 

статистическа обработка SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics) версия 21.0 

и Microsoft Office Excel 2010.  

За ниво на статистическа значимост, при което се отхвърля нулевата 

хипотеза, е избрана стандартна стойност p<0.05, при доверителен интервал 

(CI) 95%.   

Всички изследвания по ELISA метод, както и PCR тестването за HCV 

RNA при ХДП (2007 г.) са проведени в Лабораторията по вирусология при 

УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Anti-HCV(+) серуми на лица от обща по-

пулация са окончателно потвърдени в НРЛ по Хепатитни вируси при 

НЦЗПБ-София. PCR изследванията за HCV RNA при ИВН и ХДП (2013 –

14 г.) са извършени в Лабораторията по молекулярна диагностика на чер-

нодробните заболявания, УМБАЛ „Св. И. Рилски”, София, като транспор-

тът на кръв (плазми) е организиран в хладилни условия. 

 

IV.РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Проучване за маркери нa HBV и HCV 
 

1.1. Проучване за маркери нa HBV и HCV в обща популация 

От първоначалния контингент от 2500 лица са изключени 49, тъй като 

са ваксинирани срещу HBV; сред останалите няма обхванати от задължи-

телната за новородени HBV имунизация. Окончателно изследваните са 

2451 – за HBV маркери, а от тях – 2211 – и за anti-HСV антитела. 
 

1.1.1.Изследване за маркери на HBV в обща популация 

Участниците в проучването (мъже 690, жени 1761) са разпределени в 

6 възрастови групи (≤19г., 20-29г., 30-39г., 40-49г., 50-59г., ≥60г.), средната 

им възраст е 37.62±14.22г. (10-70г.). Анализирано е: 1. носителството на 

HBsAg; 2. съчетание от HBV маркери (или изолирано присъствие на опре-

делен HBV маркер), обозначено като „HBV серопрофил“; 3. наличие на 

поне един HBV маркер, обозначено условно като „HBV(+)“. 

Носителство на HBsAg се установява при 3.96% (97/2451) от лицата, 

което определя Пловдивски регион като зона с интермедиерна HBV ен-

демичност според критериите на СЗО – 2-7% HBsAg(+) (фиг.1). Нашият 

резултат е почти идентичен със средния за страната процент на HBsAg по-

зитивност – 3.87%, докладван в същото мултицентрово проучване 

(Petrunov et al., 2002), и е съвместим с резултатите, получени в другите, 

също средно ендемични региони (Стара Загора – 2.59%, Плевен – 4.93%, 

Варна – 5.26%), с изключение на София (1.96%), която попада в зона на 

ниска ендемичност. 
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Най-често срещаният серопрофил – при 25.46% (624/2451), е на мина-

ла HBV инфекция (едновременно присъствие на anti-HBs и anti-HBc анти-

тела, в отсъствие на HBsAg) (фиг.1). Изолирани anti-HBc тотални антитела 

се откриват при 2.08% (51/2451), а изолирани anti-HBs антитела – при 

4.89% (120/2451). Отрицателни за HBV маркери са 63.61% (1559/2451) от 

изследваните лица, а общо с поне един HBV маркер са 36.39% (892/2451). 

Последният резултат отново утвърждава Пловдивски регион като средно-

ендемичен за HBV според критериите на СЗО (20-60% от населението с 

HBV маркери). 

 
Фиг.1. Относителен дял на HBV серологичните профили при лица от обща  

популация (n=2451) на Пловдивски регион 

 
  

Наличието на HBV маркери у лица от обща популация от Пловдивски 

регион (36.39%) е значително по-високо от средното за страната (27.45%), 

установено в същото мултицентрово проучване INTERREG II (Petrunov et 

al., 2002) и е най-високо сред другите области, три от които са също с ин-

термедиерна HBV ендемичност според този показател (Плевен – 30.92%, 

Ст. Загора – 23.45% и Варна – 25.40%), а с ниска отново е София – 17.76%. 

Нашите резултати корелират с епидемиологични данни, според които в 

Пловдивска област се отчита по-голяма заболяемост от ВХВ от средната за 

страната (Кеворкян, 2012). Допускаме, че намереното от нас високо ниво 

HBV маркери сред обща популация от Пловдивска област е свързано с 

факта, че в областта живее най-голямото по численост в страната ромско 

население, за което е характерна по-голяма инфектираност с HBV. Същев-

ременно, високото разпространение на HBV маркери в Пловдивски регион 

е на фона на HBsAg носителство, което е почти равно на средното за стра-

ната. Изглежда, за разлика от другите 4 региона, лицата с актуална HBV 

инфекция в общата популация на Пловдивска област са относително по-

малко, за сметка на тези с минал ВХВ. 

3,96% 2,08% 

4,89% 

25,46% 

63,61% 

HBsAg

изолирани anti-HBc 

изолирани anti-HBs 

anti-HBc/anti-HBs

HBV (-)
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Интерпретацията на изолираните anti-HBc и anti-HBs антитела е труд-

на без допълнителни изследвания и проследяване. Те могат да са следствие 

от преминала HBV инфекция (с недоловимо нисък титър на второто анти-

тяло), окултен хепатит В и др. Като се има предвид, че най-често се дължат 

на минал ВХВ, лицата с такъв серостатус могат да се прибавят към anti-

HBc/anti-HBs позитивните. Така индивидите с минала HBV инфекция (или 

експозиция) – HBsAg (-), anti-HBs и/или anti-HBc (+), в Пловдивски регион 

стават 32.44% (795/2451).  

 

1.1.1. A. Анализ на разпространението на HBV маркерите според де-

мографските фактори възраст и пол 

Носителството на HBsAg започва от 2.66% при най-младите, нараства 

постепенно в следващите възрастови групи с пик от 5.24% при 40-49 го-

дишните (в рамките на интермедиерната ендемичност), следва постепенен 

спад до 2.08% при ≥60 годишните (фиг.2). Сходно възрастово разпределе-

ние на HBsAg носителите е докладвано и за страната.    

    
Фиг.2. Възрастово разпределение на HBsAg носителите сред лицата от обща  

популация (n=2451) на Пловдивски регион 

 
 

Подобни криви отразяват натрупването на рискови експозиции през 

житейското време с пик в зрялата възраст (т.нар. кохортен феномен), а от 

друга страна, разкриват ролята на хоризонталния път за заразяване с HBV, 

който у нас е основен. За сравнение – в страни с предимно вертикална 

HBV трансмисия, напр. Китай, е наблюдавана равна, без пикове, възрасто-

ва крива на HBsAg носителство, тъй като нивото на този маркер при най-

младите е еднакво със средното за групата (Xiaofeng et al., 2013). Намаля-

ването на относителния дял на HBsAg позитивните след 50 г. възраст при 

изследваната от нас обща популация вероятно е следствие от настъпващи с 

възрастта при част от лицата усложнения на хроничния ВХВ с фатален из-

ход.  

2,66% 
3,27% 

3,85% 

5,24% 

4,22% 

2,08% 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

≤19 20-29 30-39 40-49 50-59 ≥60 

HBsAg

Възрастови групи (години) 
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Различна е възрастовата крива на индивидите със серологичен профил 

на минал ВХВ – anti-HBc/anti-HBs(+). Относителният им дял постепенно 

нараства с увеличение на възрастта, достигайки връх от 36.46% в старшата 

възрастова група (фиг.3). Този резултат е отражение на сравнително рав-

номерното натрупване на все по-голяма имунна прослойка в общата попу-

лация, вследствие на кумулирани през живота контакти с HBV и преболе-

дуване от ВХВ.   

 
Фиг.3. Възрастово разпределение на лицата с минала HBV инфекция – anti-

HBc/anti-HBs (+) и на лицата с поне един HBV маркер в обща популация (n=2451) 

от Пловдивски регион 

 
 

На фиг. 3 е отразено и възрастовото разпределение на лицата, при ко-

ито се открива поне един HBV маркер. При тях процентът позитивни също 

се увеличава постъпателно, като при най-възрастните достига максимална-

та си стойност от 54.17%. Този връх, макар и все още в зоната на интерме-

диерната HBV ендемичност, свидетелства за значителна по своята интен-

зивност циркулация на хепатит В вируса сред общата популация в област-

та – малко над половината от лицата ≥60г. са имали контакт с HBV. 

Въпреки че средната възраст на позитивните за HBsAg лица е по-

висока, отколкото на HBsAg(-), статистически значима разлика не се отк-

рива както за цялата популация, така и поотделно при мъжете и жените, 

р>0.05 (табл.1).  
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Табл.1. Сравнение по средна възраст на позитивни и негативни за HBV марке-

ри/серопрофили лица от обща популация (n=2451) 

HBV маркери Средна възраст 

общо 

години ± SD  

p Средна  

възраст 

мъже 

години ± SD 

р Средна  

възраст 

жени 

години ± SD 

р 

HBsAg 

 (+) 

 (-) 

 

39.32 ± 12.51 

37.55 ± 14.28 

 

0.230 

 

41.30 ± 12.22 

38.96 ± 14.62 

 

0.413 

 

38.56 ± 12.62 

37.00 ± 14.12 

 

  0.364 

Anti-HBc и 

Anti-HBs 

 (+) 

 (-) 

 

 

43.75 ± 11.16 

35.53 ± 14.55 

 

 

<0.001 

 

 

44.15 ± 11.89 

37.38 ± 14.94 

 

 

<0.001 

 

 

43.59 ± 10.89 

34.79 ± 14.33 

 

 

<0.001 

С поне 1  

HBV маркер 

 (+) 

 (-) 

 

 

43.14 ± 11.63 

34.47 ± 14.60 

 

 

<0.001 

 

 

44.12 ± 12.10 

36.17 ± 15.02 

 

 

<0.001 

 

 

42.75 ± 11.43 

33.80 ± 14.39 

 

 

<0.001 

 

Но за показателите „минал ВХВ“ (anti-HBc/anti-HBs+) и „наличие на 

поне 1 HBV маркер“ се установява, че средната възраст на позитивните 

лица (в цялата група и поотделно за мъже и жени) е сигнификантно по-

висока от средната възраст на негативните (р<0.001). Допускаме, че носи-

телство на HBsAg като белег на актуална (вкл. хронична) HBV инфекция, 

макар и нарастващо с възрастта, може да се формира във всяка, в това чис-

ло и млада възраст. Докато натрупването на имунна прослойка в общест-

вото (anti-HBc/anti-HBs+) е резултат на кумулиране на множество експози-

ции към HBV през житейското време, затова и средната възраст на пози-

тивните за минал ВХВ (и за HBV маркери) е значимо по-висока от тази на 

негативните. 

При анализ на проучваната група по пол не се установяват сигнифи-

кантни различия (както в цялата група, така и по отделните възрастови ка-

тегории) между относителните дялове на позитивните за HBsAg, минал 

ВХВ и наличие на поне 1 HBV маркер мъже и жени (табл.2). Вероятно 

между двата пола в проучваната обща популация няма значими разлики в 

рисковото (за заразяване с HBV) поведение, в това число и сексуално-

промискуитетното, което е един от основните пътища за HBV трансмисия. 
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Табл.2. Сравнение по относителен дял на позитивните за HBV марке-

ри/серопрофили мъже и жени от обща популация (n=2451)  

HBV  

маркери 

 HBsAg  

 

  

 

    Anti-HBc 

anti-HBs   

   Всички с  

HBV 

маркери 

  

Възраст 

група  

Общо 

(мъже+жени) 

Мъже 

(+ )   

% 

Жени 

(+)  

% 

 p Мъже 

(+)  

% 

Жени 

(+)  

% 

 p Мъже 

(+)  

% 

Жени 

(+)  

% 

 p 

≤ 19 413 

(104+309) 

(3) 

2.88 

(8) 

2.59 

 

1.000 

 (8)  

7.69 

(17) 

5.50 

 

0.475 

(14) 

13.46 

(31) 

10.03 

 

0.363 

20-29 336 

(84+252) 

(1) 

1.19 

(10) 

3.97 

 

0.303 

(14) 

16.67 

(37) 

14.68 

 

0.726 

(17) 

20.24 

(64) 

25.40 

 

0.379 

30-39 441 

(132+309) 

(6) 

4.54 

(11) 

3.56 

 

0.598 

(29) 

21.97 

(87) 

28.15 

 

0.195 

(44) 

33.33 

(115) 

37.22 

 

0.451 

40-49 668 

(175+493) 

(9) 

5.14 

(26) 

5.27 

 

1.000 

(58) 

33.14 

 (165) 

33.47 

 

1.000 

(83) 

47.43 

(228) 

46.25 

 

0.792 

50-59 497 

(149+348) 

(8) 

5.37 

(13) 

3.74 

 

0.466 

(47) 

31.54 

 (128) 

36.78 

 

0.305 

(69) 

46.31 

(176) 

50.57 

 

0.434 

≥60   96  

(46+50) 

(0) 

0.00 

(2) 

4.00 

 

0.496 

(14) 

30.43 

(21) 

42.00 

 

0.291 

(23) 

50.00 

(29) 

58.00 

 

0.539 

Общо  2451 

(690+1761) 

(27) 

3.91 

(70) 

3.98 

 

1.000 

(170) 

5.30  

(455) 

25.84 

 

0.540 

(250) 

37.16 

(643) 

36.51 

 

0.926 

 

1.1.1. Б. Анализ на разпространението на HBV маркерите във връзка с 

рисковите експозиции 

Потърсени са асоциации между рисковите експозиции: минало забо-

ляване от хепатит, контакт с болен от хепатит, претърпени хирургични ин-

тервенции и кръвопреливане, от една страна и наличието на HBV марке-

ри/серопрофили – от друга (табл.3). При HBsAg(+) се установява сигнифи-

кантна връзка само с фактора „боледувал от хепатит“ (р=0.001), а липсва 

такава с основните рискови експозиции, което според нас се дължи на по-

малкия брой HBsAg(+) лица. Но при позитивните за минал ВХВ (anti-

HBc/anti-HBs+), както и тези с поне 1 HBV маркер са налице силно изразе-

ни асоциации (в повечето случаи р<0.001) и с четирите рискови експози-

ции (табл.3). Тези резултати потвърждават ролята на главните пътища – 

кръвопреливане и хирургични интервенции, за разпространение на HBV. 

Ние считаме обаче, че те са били актуални в минал период – преди въвеж-

дане у нас (в средата на 80-те години на 20-ти век) на спринцовки и игли за 

еднократна употреба и на HBV скрининга на донорската кръв (въведен у 

нас в 1979г). Сигнификантното значение на фактора „контакт с болен от 

хепатит“ е в подкрепа на HBV трансмисията чрез тесен битов, сексуален и 

фамилен контакт, която се реализира относително лесно, поради голямото 

количество вирусни частици в единица кръв на болния/носителя. А ролята 

на фактора „боледувал от хепатит“ отразява значителното разпространение 
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на ВХВ в Пловдивски регион, където за периода 1982 г. – 2012 г. заема 2 

място (след хепатит А) сред острите вирусни хепатити, изискващи регист-

рация и съобщаване. 

  
Табл.3. Асоциации между рискови експозиции и HBV маркери/серопрофили при 

лица от обща популация (n=2451) на Пловдивски регион 

Рискови 

експозиции 

HBsAg(+)   

(n=97) 

Брой (%) 

P Аnti-HBc  и 

anti-HBs (+) 

(n=624) 

Брой (%) 

P Всички с HBV 

маркери 

(n=892) 

Брой (%) 

P 

Боледувал от 

хепатит 

 Не (2243) 

 Да (208) 

 

 

79 (3.52) 

18 (8.65) 

 

 

 

0.001 

 

 

521 (23.23) 

103 (49.50) 

 

  

 

<0.001 

 

 

748 (33.35) 

144 (69.23) 

 

 

 

<0.001  

Контакт с болен 

от хепатит 

 Не (2259) 

 Да (192) 

 

 

88 (4.90) 

  9 (4.69) 

 

 

 

0.562 

 

 

557 (24.66) 

  67 (34.90) 

 

     

 

0.002 

 

 

802 (35.50) 

  90 (46.88) 

 

   

  

 0.002   

Хирургични 

интервенции  

 Не (1859) 

 Да (592) 

 

 

69 (3.71) 

28 (4.73) 

 

 

 

0.276 

 

 

446 (23.99) 

178 (30.07) 

 

   

  

0.003 

 

 

626 (33.67) 

266 (44.93) 

 

 

 

<0.001  

Кръвопреливане 

 Не (2343) 

 Да (108) 

 

90 (3.84) 

  7 (6.48) 

 

 

0.198 

 

575 (24.49) 

  49 (45.37) 

 

 

<0.001 

 

831 (35.47) 

  61 (56.48) 

 

 

<0.001 

  

Чрез логистично-регресионен анализ се доказва, че всеки един от 4-те 

фактора, при които е установена статистически значима връзка с даден 

HBV маркер/серопрофил, има независимо действие, неповлияно от остана-

лите. По значимостта им за наличие на поне 1 HBV маркер те се подреждат 

в следния ред: с най-висока степен на значимост е факторът “боледувал от 

хепатит” (OR=4.38, 95%CI=3.21-5.97, p<0.001), следват: “кръвопреливане” 

(OR=1.97, 95%CI=1.31-2.95, p=0.001), “контакт с болен от хепатит” 

(OR=1.52, 95%CI=1.12-2.07, p=0.007) и “хирургични интервенции” 

(OR=1.49, 95%CI=1.23-1.82, p<0.001). Получените резултати отново под-

чертават значителната честота, с която ВХВ се среща в общата популация 

на региона, както и самостоятелната роля на основните пътища за инфек-

тиране с HBV. 

В заключение, установихме средна HBV ендемичност в обща попула-

ция от Пловдивска област – HBsAg (+) при 3.96%, разпространение на 

HBV маркери – при 36.39%. Максимумът носителство на HBsAg е във въз-

растта 40-49г., докато пикът на лицата с минал ВХВ и на тези с поне 1 

HBV маркер – е в старшата група (≥60г.). Мъжете и жените в проучваната 

популация не се различават сигнификантно по отношение процента пози-

тивни за HBV маркери, което предполага липса на различия в рисковите 
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експозиции, в това число и сексуално-промискуитетното поведение. Сред-

ната възраст на позитивните за минал ВХВ и на тези с поне 1 HBV маркер 

е значимо по-висока от възрастта на негативните. Основните рискови фак-

тори за HBV трансмисия – кръвопреливане, контакт с болен от хепатит и 

хирургични интервенции, заедно с фактора анамнеза за прекаран хепатит 

са независимо и сигнификантно асоциирани със серопрофила на минал 

ВХВ и с наличие на поне 1 HBV маркер. 

 

1.1.2. Изследване за anti-HCV антитела в обща популация 

Изследвани са 2211 души (644 мъже, 1567 жени), на средна възраст 

37.35±14.47г., разпределени в същите 6 възрастови категории (≤19 г., 20-29 

г., 30-39 г., 40-49 г., 50-59 г., ≥60 г.).   

Anti-HCV антитела се доказват при 1.08% (24/2211) (фиг.4), което оп-

ределя Пловдивска област като нискоендемична за HCV според критерии-

те на СЗО – под 1.5% anti-HCV позитивни.  

 

Фиг.4. Относителен дял на anti-HCV (+) лица от обща популация (n=2211) на 

Пловдивски регион 

 
 

Разпространението на anti-HCV в Пловдивска област е малко по-

ниско от средното за България – 1.28%, установено в същото мултицентро-

во проучване INTERREG II; близки до нашите резултати дава област Стара 

Загора – 1.05%, а по-високи: Плевен – 1.29%, Варна – 1.40% и София – 

1.58% (Petrunov et al., 2002). Нашите данни за региона на Пловдив са почти 

идентични на средните данни за разпространението на anti-HCV в евро-

пейската популация – 1.03% (WHO. Weekly Epidemiological Record 2000; 

3:18-9).  

 

1.1.2. А. Анализ на разпространението на anti-HCV антителата според 

демографските фактори възраст и пол 

Възрастовата крива на anti-HCV (+) лица е с 2 върха – по-малък – 

1.47%, при най-младите (≤19г.) и максимален – 3.33%, съответстващ на 

интермедиерна HCV ендемичност, при най-възрастните (60-69г.) (фиг.5). 

1,08% 

98,92% 

anti-HCV (+)
anti-HCV (-)
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Пик на anti-HCV позитивност в най-младата възрастова група не е доклад-

ван в нито една от останалите 4 области на страната (Petrunov et al., 2002). 

 
Фиг.5. Възрастово разпределение на anti-HCV (+) лица от обща популация 

(n=2211) на Пловдивски регион 

 
 

В младшата група от Пловдивска област попадат значителна част – 

25% (6/24), от anti-HCV позитивните лица. Само при един от тях са регист-

рирани два от проучваните рискови фактори за HCV трансмисия, а други 

3-ма имат HBV маркери – белег за минала парентерална експозиция. При 

несъобщилите рискови експозиции допускаме, че контактът с HСV е осъ-

ществен по механизми, за които не са събирани анкетни данни, напр. инт-

равенозна употреба на дрога, татуировки, боди-пиърсинг – типични за по-

младата генерация. Максимумът на anti-HCV при ≥60г. се асоциира с пос-

тоянно кумулативно нарастване на заболяемостта от ВХС в резултат на 

спорадични трансмисии на инфекцията, персистираща в обществото. Нат-

рупването на рискови експозиции се е осъществило главно в периода пре-

ди разпознаване на HCV като трансмисивен агент и въвеждане на лабора-

торната му диагноза, респ. преди началото на задължителния скрининг за 

HCV на донорската кръв у нас (1992 г.).   

Предполагаемите причини за пика на anti-HCV в най-младата възрас-

това група дават основание за хипотезата, че разпространението на HCV в 

Пловдивски регион вероятно няма да спадне толкова рязко, въпреки по-

добрения инфекциозен контрол. Бъдещи нови случаи на HCV трансмисия 

са все още възможни поради характерни за младата генерация рискови 

практики (венозна употреба на дрога и вероятни нестерилни процедури – 

татуировки, боди-пиърсинг). А с оглед на факта, че около 80% от HCV ин-

фекциите хронифицират, може да се очаква поява след 1-4 декади на прос-

лойка с прояви на късните усложнения на хроничния ВХС.  

1,47 

0 

0,52 

1,01 
1,58 

3,33 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 ≤19 20-29 30-39 40-49 50-59 ≥60 

anti-HCV (+)
% 

Възрастови групи (години) 
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Въпреки, че средната възраст на anti-HCV(+) лица е по-висока от тази 

на anti-HCV(-), разликата не е значима както за цялата изследвана група, 

така и в подгрупите на мъжете и жените (табл.4). Вероятно това има връзка 

с факта, че значителна част (25%) от anti-HCV(+) лица в проучваната по-

пулация са млади хора (≤19г.). Съпоставянето по пол също така установява 

по-висок относителен дял на anti-HCV(+) мъже – 1.40% (9/644) в сравнение 

с този на anti-HCV(+) жени – 0.96% (15/1567), но отново без да е налице 

сигнификантна междуполова разлика, р=0.371 (табл.4).   

 
Табл.4. Асоциации между пол и възраст и anti-HCV(+) статус при лица от обща 

популация (n=2211) на Пловдивски регион 

Параметри Anti-HCV (+) 

(n=24) 

Брой (%) 

Anti-HCV (-) 

(n=2187) 

Брой (%) 

р 

Средна възраст – общо (год.) ± SD 

 

 Средна възраст – мъже 

 Средна възраст – жени 

41.96 ± 17.03 

 

47.67 ± 13.05 

38.53 ± 18.59 

37.30 ± 14.44  

 

38.82 ± 14.61 

36.68 ± 14.32    

0.117 

 

0.071 

0.619 

Пол 

 Мъже  

 Жени  

  

  9 (1.40) 

15 (0.96) 

 

  635 (98.60) 

1552 (99.04) 

 

0.371  

   

1.1.2. Б. Анализ на разпространението на anti-HCV антителата във 

връзка с рисковите експозиции  

Анализирани са (както и при HBV маркерите) асоциациите на 4-те 

рискови параметри: минал хепатит, контакт с болен от хепатит, претърпе-

ни хирургични интервенции и кръвопреливане с anti-HCV(+) статус, но 

сигнификантност не се установява (табл.5).  

Тези резултати могат да имат различни причини. Фактът, че минал 

хепатит, както и контакт с болен от хепатит не се срещат значимо по-често 

при anti-HCV позитивните, отколкото при anti-HCV негативните индивиди, 

вероятно е свързан с обстоятелството, че острият ВХС протича в почти 

80% скрито, безсимптомно, поради което както самото заболяване, така и 

контактът с болни от ВХС могат да останат незабелязани (и несъобщени). 

От друга страна в епидемиологичната структура на вирусните хепатити в 

Пловдивска област ВХС има малък относителен дял – 1.7%, а най-чест е 

вирусният хепатит А – 85.7% в неепидемичен период (Кеворкян, 2012). За 

последния е по-типична иктеричната форма, затова допускаме, че при съ-

общилите боледуване или контакт с болен от хепатит е по-вероятно да се е 

касаело за вирусен хепатит А.  
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Табл.5. Асоциации между рискови експозиции и anti-HCV(+) статус при лица от 

обща популация (n=2211) на Пловдивски регион 

Рискови експозиции Anti-HCV (+) (n=24) 

Брой (%) 

Anti-HCV (-) (n=2187) 

Брой (%) 

p 

Боледувал от хепатит 

 Не  

 Да  

 

21 (1.04) 

  3 (1.57) 

 

1999 (98.96) 

  188 (98.43) 

 

 

0.457   

Контакт с болен от 

хепатит 

 Не  

 Да  

 

 

22 (1.08) 

  2 (1.18) 

 

 

2020 (98.92) 

  167 (98.82) 

 

 

 

0.705    

Хирургични 

интервенции 

     Не  

     Да 

 

 

16 (0.94) 

  8 (1.58) 

 

 

1690 (99.06) 

  497 (98.42) 

 

 

 

0.224   

Кръвопреливане 

 Не  

 Да  

 

22 (1.04) 

  2 (2.30) 

 

2102 (98.96) 

    85 (97.70) 

 

 

0.243  

 

Двете основни рискови експозиции – кръвопреливания и хирургични 

интервенции, също не се доказва да са значимо по-чести в anti-HCV (+) 

група (табл.5). Но фактически само 2-ма от anti-HCV(+) лица съобщават 

хемотрансфузии, а 8 – хирургични операции. Липсата на сигнификантна 

връзка между anti-HCV(+) статус и основните пътища за трансмисия на 

вируса в изследваната популация, може да се дължи и на недостатъчна по 

обем извадка, в т.ч. и малък брой anti-HCV(+) лица. Но анализът показва, 

че 25% (6/24) от всички anti-HCV(+) индивиди не съобщават рискови екс-

позиции, нито пък са позитивни за HBV маркери.  Тези факти отново водят 

до предположението за възможни други механизми за заразяване с HCV. 

Инжекционната употреба на наркотици е явление с бързо нарастваща чес-

тота у нас, с висок риск за HCV инфектиране на ИВН. Други, макар и не 

толкова ефективни пътища – предаване от майка-носителка на дете (около 

5-6% от децата се заразяват), сексуален път, трансмисия при продължите-

лен вътресемеен контакт, нозокомиално – при чести хоспитализации – съ-

що не могат да се изключат. Може да се допусне, че при част от anti-

HCV(+) лица инфектирането е станало по някой от горепосочените меха-

низми.   

В заключение, регистрирахме ниска HCV ендемичност (1.08% anti-

HCV позитивни лица) сред обща популация от Пловдивска област. Макси-

малното разпространение на anti-HCV антителата е в най-голямата възрас-

това група, но е установен и по-малък пик при най-младите, което предпо-

лага бъдещо персистиране на HCV инфекцията в региона и евентуална по-

ява на нейните усложнения след 1-4 декади. Липсва сигнификантна разли-

ка в относителния дял на anti-HCV позитивните мъже и жени. Това подк-
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репя предположението ни, че (както и при проучването за HBV маркери) 

рисковите фактори за заразяване с HCV вероятно засягат в еднаква степен 

и в сходни възрастови рамки представителите на двата пола от общата по-

пулация на региона. В изследваната група не се открива значима връзка 

между anti-HCV(+) статус и основните пътища за предаване на вируса, ко-

ето води до хипотезата за участие на по-редките механизми за HCV транс-

мисия; това налага събиране на съответни данни при бъдещи популацион-

но-базирани проучвания. 

 

1.1.3. HBV/ HCV коинфекции в обща популация 

При 0.68% (15/2211) от изследваните лица от обща популация на 

Пловдивски регион се откриват едновременно anti-HCV антитела и поне 

един HBV маркер. Интересен факт е, че тези индивиди са в 100% позитив-

ни за anti-HBc тотални антитела. Ако оценим HCV/HBV коинфектираност-

та по едновременно присъствие само на HBsAg и anti-HCV антитела, то в 

нашата популация тя е 0.13% (3/2211).  

В групата на anti-HCV (+) лица присъствието на HBV маркери е сиг-

нификантно по-често – 62.5% (15/24) отколкото в групата на anti-HCV не-

гативните – 35.5% (776/2187), р=0.009 (фиг.6).  

 
Фиг. 6. Наличие на HBV маркери – HBV(+) при anti-HCV (+) и anti-HCV (-) лица 

от обща популация (n=2211) на Пловдивски регион 

 

Връзката между HBsAg носителството и anti-HCV (+) статус е малко 

над границата на статистическата значимост (р=0.065), а асоциирането на 

anti-HBc позитивността с групата на anti-HCV носителите е с най-високо 

ниво на статистическа значимост, р=0.001 (табл.6). Обратното също е в си-

ла – anti-HCV антитела се срещат значимо по-често сред индивидите, по-

зитивни за anti-HBc антитела, респективно – при позитивните за поне един 

HBV маркер, в сравнение с негативните. Тези резултати илюстрират общи-

те пътища на трансмисия на двата вируса. 
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Табл.6. Асоциации между наличие на HBV маркери и anti-HCV(+) статус при лица 

от обща популация (n=2211) на Пловдивски регион 

HBV-

маркери/серопрофили 

Anti-HCV (+) (n=24) 

Брой (%) 

Anti-HCV (-) (n=2187) 

Брой (%) 

р 

HBsAg 

 (-)  (2123) 

 (+) (88) 

  

21 (0.99) 

  3 (3.41) 

 

2102 (99.01) 

    85 (96.59)      

 

 

0.068   

Anti-HBc 

 (-)  (1538) 

 (+) (673) 

  

  9 (0.58) 

15 (2.23) 

 

1529 (99.42) 

  658 (97.77) 

 

 

0.001 

С поне 1 HBV маркер 

 (-)  (1420) 

 (+) (791) 

 

  9 (0.63) 

15 (1.90) 

 

1411 (99.37) 

  776 (98.10) 

 

 

0.009 

 

Глобалното превалиране на HCV/HBV коинфекциите, особено в обща 

популация, е слабо проучено, като се счита, че зависи от ендемичността на 

всяка от двете инфекции. Изглежда, че при пациенти с двойна инфекция 

вирусите си влияят реципрочно, но по-често HCV има доминираща роля, 

супресирайки HBV. Получените от нас данни, без проспективни молеку-

лярно-генетични изследвания, не позволяват интерпретация относно хро-

нологията на инфектиране с двата вируса (едновременно или като супе-

ринфекция), както и относно активността на всяка от двете инфекции.  

В заключение, едновременно наличие на HBV и HCV маркери се отк-

рива при 0.68%, а HBsAg заедно с anti-HCV – при 0.13% от проучваната 

обща популация; във всички случаи са налице anti-HBc антитела. Послед-

ните се откриват сигнификантно по-често при anti-HCV(+), отколкото при 

anti-HCV(-) лица, p=0.001. Поради това считаме за целесъобразно anti-

HCV(+) пациенти да се изследват и за HBV маркери, като освен HBsAg, 

бъдат тествани и за anti-HBc антитела – един надежден маркер за контакт с 

HBV. За уточняване активността на всяка от двете инфекции обаче, влизат 

в съображение и молекулярно-генетични методи. 
 

1.2. Резултати и обсъждане от проучването за маркери нa HCV и HBV 

сред интравенозни наркомани (ИВН) от Пловдивски регион 

Участващите 70 лица (100% венозни хероиномани) са на средна въз-

раст 21.28±2.57г. (18 – 31 г.); 56 мъже, 14 жени; 63 българи, 7 роми; със 

средно (40) и висше (2) образование – общо 60%, с основно (25) и без об-

разование (3) – 40%; безработни и неучащи – 57.14% (40), учащи – 31.43% 

(22), работещи – 11.43% (8). 

ИВН съобщават следните рискови експозиции за заразяване с HBV 

и/или HCV: кръвопреливане/хирургични интервенции – 10.0% (7), сексуа-

лен промискуитет – 28.6% (20), контакт с болен от хепатит – 18.6% (13), 

минал хепатит – 10.0% (7), средна давност на хероиновия прием – 

24.37±18.86мес. (2 – 72 мес.), честота на приема: <1 път дневно – 15.7% 
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(11), 1 път дневно – 35.7% (25), >1 път дневно – 48.6% (34), употреба на 

общи игли – 42.8% (30). 

 

1.2.2. Изследване на ИВН за маркери на HBV  

При 3/70 (4.28%) субекта се установява HBsAg (фиг.7), което съответ-

ства на средна HBV ендемичност за изследваната група ИВН. Този резул-

тат подкрепя наблюденията, че носителството на HBsAg при ИВН отразява 

HBV ендемичността в общата популация. Най-често срещан, в 25.71% 

(18/70), е серопрофилът на минал ВХВ – аnti-HBc/anti-HBs(+); 3-ма (4.28%) 

са с изолирани anti-HBc антитела, а изолирани anti-HBs антитела не са ус-

тановени. Негативни за НBV маркери са 65.72% (46/70), а с поне 1 HBV 

маркер – 34.28% (24/70). Последният показател потвърждава средната 

HBV ендемичност при ИВН. 

 
Фиг.7. Относителен дял на HBV серологичните профили при ИВН (n=70) от  

Пловдивски регион  

 
 

Присъствието на поне 1 HBV маркер при ИВН (34.28%, 24/70) е сиг-

нификантно по-често, отколкото при лицата от сходната възрастова група 

(20 – 29 г.) на изследваната обща популация от региона (18.15%, 61/336), 

р<0.05  (фиг.8). Тъй като ИВН с поне 1 HBV маркер са 100% позитивни за 

anti-HBc антитела, статистически значима разлика между ИВН и 20 – 29 г. 

лица от обща популация е налице и при сравнение относителния дял на 

anti-HBc позитивните от двете групи, р<0.05. Тези резултати са индикация 

за значимо по-чести рискови експозиции на HBV при ИВН. 

 
  

4,28% 

25,71% 

4,28% 

65,72% 

HBsAg/anti-HBc (+)

anti-HBc/anti-HBs (+)

изолирани anti-HBc (+) 

HBV (-)
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Фиг.8. Наличие на HBV маркери при ИВН (n=70) и сред лица (20-29 г.) от общата 

популация (n=336) на Пловдивски регион 

 
   

Инжекционният прием на дрога е сравнително ново явление за нашата 

страна (и в частност – за областта), затова зависимите от хероин са с по-

малка средна възраст и с по-кратко „практикуване“ на вредния навик (2-72 

мес. при нашата група ИВН). Това вероятно са причините нивото на HBV 

маркери сред проучваните ИВН да е значително по-ниско в сравнение с 

ИВН от други страни (Бразилия, Италия, Естония и др.).  

 

1.2.2-А. Анализ на разпространението на HBV маркерите според социо-

демографските параметри 

Разлика в средната възраст на позитивните и негативните за HBV 

маркери ИВН не се установява, вероятно поради тесния възрастов диапа-

зон на обхванатата популация (18-26 г., само един е на 31 г.). Значима 

връзка между един от двата пола и наличие на поне един HBV маркер съ-

що не се доказва (табл.7). Възможно е (както предположихме и за общата 

популация от региона) да липсват различия в рисковите парентерални екс-

позиции, в това число и в рисковото сексуално поведение, между мъжете и 

жените ИВН. 

Етносът, образованието и социалната ангажираност обаче, са парамет-

ри, значимо асоциирани с присъствието на HBV маркери (табл.7). ИВН от 

ромския етнос са сигнификантно по-често (р<0.001) носители на HBV мар-

кери, в сравнение с ИВН от българския; нещо повече – 100% от ромите са 

позитивни за поне един HBV маркер. Допускаме, че това е свързано с по-

ниския социален статус на този етнос: анализът показва, че сред изследва-

ните ИВН ромите са статистически достоверно по-често с ниско/без образо-

вание, р=0.014 и неучащи/безработни, р=0.017, в сравнение с българите. 

Като цяло в проучваните ИВН ниското (до 8 клас) или липсващо об-

разование, както и социалната неангажираност (не учи и не работи), са па-

раметри, които се срещат значимо по-често в групата на позитивните за 

HBV маркери, отколкото при HBV(-), р=0.024, съотв. р=0.029 (табл.7). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ИВН Обща популация (20-29 г.) 

34,28% 18,15% 

65,72% 81,85% 

HBV (-)

HBV (+)

Р<0.05
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Табл.7. Асоциации между социо-демографски фактори и наличие на HВV маркери 

– HBV (+), при ИВН (n=70) 

Параметри HBV  (+) (n= 24) 

Брой (%) 

HBV  (-) (n= 46) 

Брой (%) 

  р 

Средна възраст (години±SD) 21.58 ± 2.22 21.13 ± 2.74 0.488 

Пол: 

 - мъже 

 - жени 

  

22 (39.3) 

  2 (14.3)  

 

34 (60.7) 

12 (85.7) 

 

  

0.116 

Етнос: 

 - българи 

 - роми 

 

17 (27.0) 

  7 (100.0) 

 

46 (73.0) 

  0 (0) 

 

 

<0.001 

Образование: 

 - без или ниско (до 8 клас) 

 - високо (средно/висше) 

 

14 (50.0) 

10 (23.8) 

 

14 (500) 

32 (76.2) 

 

0.024 

Социална ангажираност: 

 - безработен и неучащ 

 - учи или работи 

 

18 (45.0) 

  6 (20.0) 

 

22 (55.0) 

24 (80.0) 

 

0.029 

  

Чрез многофакторен логистично-регресионен анализ се доказва, че 

единственият независим социо-демографски фактор, свързан с наличие на 

HBV маркери, е ниското (до 8 клас) или липсващо образование: OR=0.153, 

95%CI=0.037-0.638, p=0.010. Тези факти са важни с оглед диференциране 

на групите ИВН, към които приоритетно да се насочат превантивните 

програми. Според нашите резултати най-чувствителните за HBV инфекти-

ране ИВН в региона принадлежат към социални групи без или с ниско об-

разование (до 8 клас), неучещи и неработещи и такива от ромски етнос. 

Тези групи следва да са основен таргет на службите, ангажирани в дейнос-

ти по превенция и намаляване щетите от наркоманиите.  

  

1.2.2-Б. Анализ на разпространението на HBV маркерите във връзка с 

рисковите фактори и АLT 

Между носителството на HBV маркери и факторите: минал хепатит, 

хирургични интервенции и/или кръвопреливане и контакт с болен от хепа-

тит не се открива статистически значима връзка, р>0.05 (табл.8). Вероятна 

причина за това е фактът, че подобни рискови експозиции за HBV се нат-

рупват в течение на житейското време, затова са характерни за по-

възрастните генерации, докато изследваната от нас група ИВН обхваща 

млади хора, под 31 г. Със същия аспект е свързано и обстоятелството, че 

поначало малък брой от участниците в проучването съобщават горните 

рискови експозиции. 
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Табл.8. Асоциации между рискови фактори/експозиции, стойности на ALT и  

наличие на HВV маркери – HBV (+) при ИВН (n=70) 

Параметри HBV (+) (n=24)  

Брой (%) 

HBV (-) (n= 46) 

Брой (%) 

р 

Боледувал от хепатит 

 Не 

 Да 

 

20 (31.7) 

  4 (57.1) 

 

43 (68.3) 

  3 (42.9) 

 

 

 0.179 

Контакт с болен от хепатит 

 Не  

 Да 

 

18 (31.6) 

  6 (46.2) 

 

39 (68.4) 

  7 (53.8) 

 

 

 0.318 

Хирургични интервенции и/или 

кръвопреливане 

 Не 

 Да 

 

 

22 (34.9) 

  2 (28.6) 

 

 

41 (65.1) 

  5 (71.4) 

 

 

 

 1.000 

Сексуален промискуитет 

 Не 

 Да 

 

10 (20.0) 

14 (70.0) 

 

40 (80.0) 

  6 (30.0) 

 

 

 <0.001 

Средна давност на хер. прием 

(мес. ± SEM) 

 < 48 мес. 

 ≥ 48 мес. 

29.13 ± 4.29 

 

16 (28.1) 

  8 (61.5) 

21.89 ± 2.56 

 

41 (71.9) 

  5 (38.5) 

 0.129 

 

 

 0.048 

Честота на хероиновия прием 

 ≤ 1 път дневно 

 > 1 път дневно 

 

11 (30.6) 

13 (38.2) 

 

25 (69.4) 

21 (61.8) 

 

 

 0.499 

Ползване на общи игли 

 Не 

 Да 

 

14 (35.0) 

10 (33.3) 

 

26 (65.0) 

20 (66.7) 

 

 

 0.884 

ALT – средни стойности 

(U/l)±SEM 

 В референтни граници * 

 Над нормата 

63.08 ± 11.54 

 

12 (34.3) 

12 (34.3) 

60.50 ± 10.04 

 

23 (65.7) 

23 (65.7) 

 0.874  

 

 

 1.000 

 *0-33 U/l за жени, 0-49 U/l за мъже според използвания тест 

Налице е обаче, подчертана асоциация между сексуалния промискуи-

тет и наличието на HBV маркери, р<0.001 (табл.8). Този резултат илюст-

рира значението на половия път за предаване на HBV (един от водещите за 

заразяване с вируса), а от друга – показва повишения риск от HBV транс-

мисия при многобройни (и най-вероятно необезопасени) сексуални кон-

такти. Документирано е, че за общността на ИВН е обичайно рисковото 

сексуално поведение, включващо сексуален промискуитет, хомо- и бисек-

суални контакти, секс срещу заплащане (като начин за набавяне пари за 

дрога) и др. (Tavakkoli et al., 2008). 

От рисковите фактори, свързани с хероиновия прием, продължител-

ността на вредната практика ≥48мес. се оказва сигнификантно свързана с 

наличието на HBV маркери, р=0.048 (табл.8). Информацията за времето от 

започване на наркотика до заразяването с HBV е от важно значение, тъй 

като това е периодът, през който могат да се приложат превантивни мерки, 
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напр. HBV ваксина за неимунни ИВН. Липсата на връзка между повише-

ната честота на хероиновия прием, употребата на общи игли и наличието 

на HBV маркери вероятно се дължи на по-малкия размер на изследваната 

група ИВН. Ограничение на нашето проучване е, че не са събирани данни 

за ползване на общи пособия за приготвяне на дрога (съдове, лъжици, фил-

три и т.н.), доказани като допълнителен рисков фактор за вирусна транс-

мисия при ИВН (Hagan H et al., 2001).   

Анализирани са нивата на ALT при позитивните и негативните за 

HBV маркери ИВН (табл.8), но липсва сигнификантна разлика в средните 

стойности на ALT между двете групи, р=0.874. Не се установява и наднор-

мените нива на ALT да са значимо по-чести при ИВН с HBV маркери, в 

сравнение с HBV(-), р=1.000. Предполагаема причина за това е фактът, че 

при повечето ИВН с HBV маркери се касае за минал ВХВ и само 3-ма са 

HBsAg (+). 

В заключение, нивото на HBV маркери сред проучваните ИВН е ин-

термедиерно (HBsAg позитивни са 4.28%, общо с HBV маркери – 34.28%), 

но anti-HBc антитела и наличие на поне 1 HBV маркер са значимо по-чести 

при ИВН, отколкото сред най-близката до тях възрастова кохорта (20-29г.) 

от общата популация; това е отражение на по-чести и интензивни експози-

ции към HBV при ИВН. Тестваните HBV маркери в нашата група ИВН са с 

по-нисък относителен дял, отколкото в популации ИВН от други страни. 

Причина за това вероятно е по-малката средна възраст и по-ниската средна 

продължителност на хероиновия прием при изследваните от нас ИВН, кое-

то означава и по-кратка експозиция на парентерално преносими патогени. 

Значимо свързани с наличието на HBV маркери са социо-демографските 

параметри: ромски етнос, ниско/липсващо образование и социална неан-

гажираност, както и рисковите фактори: сексуално-промискуитетно пове-

дение и давност на хероиновия прием ≥48 мес. При мнозинството от ИВН 

с HBV маркери се касае за преминал ВХВ, поради което липсва връзка 

между наднормените стойности на ALT и наличието на HBV маркери. 

Всички позитивни за HBV маркери ИВН са и anti-HBc позитивни, като то-

ва антитяло се явява надежден показател за контакт с HBV.     

 

1.2.3. Изследване на ИВН за маркери на HCV  

Аnti-HCV антитела се установяват при 57.14% (40/70) от ИВН (фиг.9), 

което е многократно над регистрираната от нас ниска anti-HCV ендемич-

ност (1.08%) в обща популация от Пловдивски регион. За сравнение, в най-

близката до изследваните ИВН възрастова група (20 – 29 г.) от обща попу-

лация не е открит нито един anti-HCV(+), а при най-младите (≤19г.) anti-

HCV се срещат при 1.47%, р<0.001. Това илюстрира факта, че ИВН са рис-

кова група за заразяване с HCV. 
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Фиг.9. Относителен дял на anti-HCV (+) и anti-HCV(-) ИВН (n=70) 

 

Нашите резултати са съвместими с данни на Европейския център за 

надзор над наркотиците и наркотичната зависимост (EMCDDA), осигурени 

от Центъра за лечение на наркомании – София, според които нивото на 

anti-HCV сред ИВН в България за периода 1997 – 2009 г. варира от 32.8% 

през 1999 г. до 64.5% през 2000 г. От други страни са съобщени и по-

високи нива на anti-HCV сред ИВН, напр. 83.2% в Италия, 83.1% в Порту-

галия, 96.2% в Естония (http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111). Ве-

роятно само фактът, че явлението наркомания няма толкова дълга история 

у нас, колкото в други държави, е причина anti-HCV позитивността сред 

ИВН в България (в частност в Пловдивски регион) да е все още под тези 

високи нива.   
 

Фиг. 10. Относителен дял на HCV виремичните сред anti-HCV (+) ИВН (n=40) 

 

При 77.5% (31/40) от anti-HCV(+) ИВН чрез RT-PCR е доказана HCV 

RNA в серума им, т.е. над ¾ от anti-HCV(+) лица са с HCV виремия 

(фиг.10).  

Срезовият характер на нашето проучване не дава възможност да се 

интерпретира дали при HCV RNA позитивните ИВН се касае за остър или 

хроничен ВХС. Поради типично флуктуиращия характер на HCV виремия-

та, не е изключено някой от anti-HCV(+)/HCV RNA(-) ИВН също да е но-

сител на вируса, което без проследяване няма как да бъде доказано. Вире-

мични може да има дори сред anti-HCV(-) индивиди, ако заразяването е 

осъществено наскоро и сероконверсия още не е настъпила, т.е. има вероят-

ност реалното ниво на HCV виремия да е и по-високо от установеното. 

57,14% 

42,86% 
anti-HCV (+)

anti-HCV (-)

77,50% 

22,50% HCV RNA (+)

HCV RNA (-)

http://www.emcdda.europa.eu/stats11/inftab111
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1.2.3.А. Анализ на anti-HСV позитивния статус според социо-

демографските параметри 

 
Табл.9. Асоциации между социо-демографски параметри и anti-HCV (+) статус при 

ИВН (n=70)  

Параметри Anti-HCV(+) (n=40) 

Брой (%) 

Anti-HCV(-) (n=30) 

Брой (%) 

р 

Средна възраст (в год. ± SD) 21.18 ± 2.24  21.43 ± 2.99 0.681 

Пол 

 - мъже 

 - жени 

 

36 (64.3) 

  4 (28.6) 

 

20 (35.7) 

10 (71.4) 

 

0.032 

Етнос 

 - българи 

 - роми 

 

33 (52.4) 

  7 (100.0) 

 

30 (47.6) 

  0 (0.0) 

 

 

0.017 

Образование 

 - без/ниско (до 8 клас) 

 - високо (средно или висше) 

 

20 (71.4) 

20 (47.6) 

 

  8 (28.6) 

22 (52.4) 

 

0.049 

Социална ангажираност 

 - безработен и неучещ 

 - учи/работи 

 

27 (67.5) 

13 (32.5) 

 

13 (32.5) 

17 (56.7) 

 

0.043 

 

Не се открива значима разлика между средната възраст на anti-HCV(+) 

и на anti-HCV(-) ИВН, р=0.681 (табл.9), което отдаваме (както и при изс-

ледването за HBV маркери) на тесния възрастов обхват на проучваната 

група. Но полът се оказва асоцииран с anti-HCV(+) статус – мъжете са сиг-

нификантно по-често anti-HCV(+) в сравнение с жените, р=0.032. Етносът, 

образованието и социалната ангажираност на ИВН са параметри, при кои-

то намираме статистически значими връзки не само с наличие на HBV 

маркери, но и с anti-HСV позитивността (табл.9). Ромите са 100% HCV се-

ропозитивни и значимо по-често HCV инфектирани в сравнение с българи-

те, р=0.017. Като се има предвид, че всички роми са носители и на HBV 

маркери, на практика ИВН от този етнос в нашето проучване са 100% 

HCV/HBV коинфектирани. При другите 2 социо-демографски фактора 

достоверни връзки с носителството на anti-HCV антитела, макар и близо до 

границата на статистическата значимост, също са налице: ниско (до 8 клас) 

или липсващо образование, р=0.049, и липса на социална ангажираност 

(безработни и неучащи), р=0.043 (табл.9).  
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1.2.3.Б. Анализ на anti-HСV позитивния статус във връзка с рисковите 

фактори и стойностите на ALT 
 

Табл.10. Асоциации между рискови експозиции, ALT и anti-HCV(+) статус при 

ИВН (70)  

Параметри 

 

Anti-HCV(+) (n=40) 

Брой (%) 

Anti-HCV(-) (n=30) 

Брой (%) 

р 

Боледувал от хепатит 

 Не 

 Да 

 

35 (55.6) 

  5 (71.4) 

 

28 (44.4) 

  2 (28.6)  

 

 

0.690 

Контакт с болен от хепатит 

 Не  

 Да 

 

32 (56.1) 

  8 (61.5) 

 

25 (43.9) 

  5 (38.5)  

 

 

0.767 

Хирургични интервенции и/или 

кръвопреливане 

 Не 

 Да 

 

 

37 (58.1) 

  3 (50.0) 

 

 

26 (41.9) 

  4 (50.0)   

 

 

 

0.452 

Сексуален промискуитет 

 Не 

 Да 

 

27 (52.9) 

13 (68.4) 

 

23 (47.1) 

  7 (31.6)  

 

 

0.401 

Средна давност на хер. прием 

(месеци ± SЕМ) 

 < 24 мес. 

 ≥ 24 мес. 

29.73 ± 3.26 

  

15 (44.1) 

25 (69.4) 

17.23 ± 2.47 

 

19 (55.9) 

11 (30.6) 

0.005 

 

 

0.032 

Честота на хер. прием 

 < 1 път дневно  

 ≥ 1 път дневно 

 

  5 (45.5) 

35 (59.3) 

 

  6 (54.5) 

24 (40.7) 

 

 

0.394 

Ползване на общи игли 

 Не 

 Да 

 

20 (50.0) 

20 (66.7) 

 

20 (50.0) 

10 (33.3)  

 

 

0.163 

Едновременно наличие на:  

1. давност на приема  ≥ 12 мес. 

2. честота ≥ 1 пъти дневно 

3. ползва общи игли 

 Не 

 Да 

 

 

 

 

25 (49.0) 

15 (78.9) 

 

 

 

 

26 (51.0) 

  4 (21.1) 

 

 

 

 

 

0.031 

ALT – ср. стойности ± SEM 

 В референтни граници* 

 Над нормата 

78.95 ± 9.15 

13 (37.1) 

27 (77.1) 

37.97 ± 11.88 

22 (62.9) 

  8 (22.9) 

0.007  

 

0.001 

* 0-33 U/L за жени, 0-49 U/L за мъже, съобразно използвания тест 

  

Както и при изследването за HBV маркери, не намираме значима 

връзка между anti-HCV(+) статус и факторите: минал хепатит, хирургични 

интервенции и/или кръвопреливания и контакт с болни от хепатит, р>0.05 

(табл.10). Вероятна причина и тук е младата възраст на изследваната група 

ИВН, поради което липсва кумулиране на рискови експозиции, което е 
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присъщо за възрастните. Факторът сексуален промискуитет при таргетния 

контингент ИВН също не е достоверно асоцииран с носителството на anti-

HCV антитела (р=0.287), вероятно поради обстоятелството, че сексуалният 

път не е ефективен за HCV трансмисия.  

В проучваната от нас популация ИВН се установява, че средната дав-

ност на хероиновия прием при anti-HCV(+) индивиди е значимо по-висока, 

отколкото при anti-HCV(-), p=0.005 (табл.10), а логистично-регресионният 

анализ показва, че по-голямата давност на приема е фактор, независимо 

асоцииран с anti-HCV(+) статус (OR=2.915, 95%CI=1.015-8.371, p=0.047). 

Продължителност на хероиновия прием ≥24 мес. е сигнификантно свързана 

с anti-HCV позитивността, р=0.032. Установената от нас критична за инфек-

тиране с HCV давност на хероиновия прием от ≥24 мес. е значително по-

малка, отколкото тази за заразяване с HBV (≥48 мес.), което потвърждава 

наблюденията на някои автори, че ИВН се инфектират с HCV много по-

бързо, отколкото с HBV (и HIV) (Thomas et al., 1995). Краткото време от на-

чалото на приема на дрога до заразяването с HCV означава, че превантивни-

те програми трябва да се насочат приоритетно към начинаещите ИВН. 

Въпреки, че при 84.3% (59/70) от изследваните ИВН честотата на хе-

роиновия прием е висока (≥1 път дневно), не се открива значима връзка 

между този фактор и anti-HCV(+) статус; липсва такава и с фактора упот-

реба на общи игли при инжектиране на наркотика (табл.10). Вероятна при-

чина е сравнително малкият размер на изследваната популация. Потърсени 

са доказателства, че тези рискови фактори играят роля за инфектирането с 

HCV и в проучваната от нас група ИВН, чрез обединяване в общ показател 

на 3 променливи, които поотделно не показаха корелация с anti-HCV(+) 

статус: 1. давност на хероиновия прием ≥12 мес.; 2. честота на приема ≥1 

път дневно; 3. ползване на общи игли. Установява се, че лицата, които съ-

общават едновременно наличие и на 3-те рискови фактори, са значимо по-

често anti-HCV(+), р=0.031 (табл.10). Този резултат разкрива, че натрупва-

нето на рискови практики, свързани с употребата на наркотика, води до 

увеличаване на риска от трансмисия на HCV дори и при сравнително по-

краткотрайна експозиция.  

Средните стойности на ALT са статистически значимо по-високи при 

anti-HCV позитивните, отколкото при anti-HCV негативните ИВН, р=0.008. 

Наднормените ALT също се срещат сигнификантно по-често при лицата от 

anti-HCV(+) група в сравнение с негативните, р=0.001 (табл.10). Тези ре-

зултати считаме, че се дължат на високата честота на HCV виремия в изс-

ледваната група: 77.5% от anti-HCV(+) ИВН са HCV RNA(+). Виремията 

при ВХС е интермитентна и флуктуираща и при всеки пик на HCV репли-

кацията се наблюдава покачване нивото на трансаминазите. Следователно 

намерената асоциация между наднормени стойности на ALT и anti-HCV 

позитивния статус потвърждава съществуването на предимно активна 

HCV инфекция сред проучваната популация ИВН. 
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1.2.4. HBV/HCV коинфекции при ИВН 

Eдва около 1/3 (34.29%) от ИВН не са били в контакт с нито един от 

двата вируса. При 40% (28/70) от ИВН са установени маркери само на ед-

ната вирусна инфекция: маркери само за HBV имат 8.57% (6/70) от ИВН, а 

cамо за HCV – 31.43% (22/70). При 25.71% (18/70) се доказва едновремен-

но присъствие на HCV и HBV маркери, т.е. нивото на HCV/HBV коинфек-

ции при ИВН е многократно по-високо от намереното в обща популация от 

региона (0.68%); то е за сметка най-вече на високата anti-HCV позитив-

ност.  

Фиг.11. Относителен дял на HBV, HCV моно- и коинфекции при ИВН (n=70) 

 
 

Ако се ръководим от стриктния смисъл на понятието „HBV/HCV ко-

инфекция“ (присъствие в серума на нуклеиновите киселини на двата виру-

са) – такава се доказва само при един (1.43%) от изследваните ИВН, 18г. 

мъж, който е HBsAg(+), HBV DNA(+), anti-HCV(+) и HCV RNA(+).  

 Анализирана е връзката между наличието на HBV маркери и anti-

HCV(+) статус (фиг.12). Тъй като всички ИВН с поне 1 HBV маркер са и 

anti-HBc(+), резултатите за двата показателя съвпадат. Наличието на поне 

1 HBV маркер (респ. anti-HBc антитела) е сигнификантно по-често сред 

аnti-HCV (+) ИВН, отколкото сред аnti-HCV негативните, р=0.029.  

От всички коинфектирани ИВН, 88.9% (16/18) са HCV RNA(+). Пора-

ди факта, че преобладаващият HBV серопрофил при коинфектираните е на 

минал ВХВ, допускаме, че доминиращ вирус при тях е HCV. Докладвано е, 

че едновременното наличие на HCV инфекция и anti-HBc антитела е свър-

зано с по-висока хистологична активност на чернодробното заболяване и 

по-бърза прогресия до цироза (Chu CJ et al., 2008). Следователно установе-

ните от нас ИВН, които са HCV RNA(+)/anti-HBc(+) са в много по-голям 

риск, отколкото моноинфектираните; те се нуждаят от бързо насочване за 

терапия.   

31,43% 25,71% 

8,57% 

34,29% 

HCV моно 

HBV/HCV

HBV моно 

HBV(-)/HCV(-)



31 

Фиг.12. Наличие на HBV маркери – HBV(+) при anti-HCV(+) и anti-HCV(-) ИВН 

(n=70)   

  
 

В заключение, независимо от някои ограничения на нашето проуч-

ване (сравнително малка извадка, липса на проследяване), ние установява-

ме висока HCV ендемичност при ИВН (57.14% с anti-HCV антитела), което 

потвърждава тази група като рискова за ВХС. Същите социо-демографски 

фактори: принадлежност към ромския етнос, ниско/липсващо образование 

и социална неангажираност, които намираме достоверно свързани с нали-

чие на поне 1 HBV маркер, са сигнификантно асоциирани и с присъствие 

на anti-HCV антитела. В допълнение – ИВН от мъжкия пол са значимо по-

често anti-HCV(+). По-голямата давност на хероиновия прием е независим 

рисков фактор за заразяване с HCV, като критична е давността ≥24 мес. Но 

дори и по-малка продължителност на приема (≥12мес.) е сигнификантно 

асоциирана с HCV инфекцията при едновременно наличие на още 2 риско-

ви фактора – прием на хероин ≥1 път дневно и употреба на общи игли, т.е. 

комбинирането на рискови инжекционни практики и по-чести експозиции 

увеличава шанса за HCV трансмисия. С HCV виремия са 77.5% от anti-

HCV (+) лица, а наднормените ALT са значимо по-чести сред anti-HCV (+) 

ИВН, т.е. над 3/4 от анти-HCV(+) ИВН са с активен ВХС. Това определя 

изследваната група ИВН като резервоар и източник на HCV инфекция в 

региона. 

Известно е, че без адекватно лечение, при около 80% от HCV инфек-

тираните следва еволюция към хроничен ВХС, чиито последствия настъп-

ват след 1-4 декади. Това предполага формиране на една прослойка с жи-

вотозастрашаващи чернодробни заболявания, тежест и за здравната систе-

ма. Своевременната диагноза и терапия на ВХС са профилактика на теж-

ките му усложнения. Затова е от особена важност ангажираните центрове 

за превенция и намаляване щетите от употреба на наркотици активно да 

промотират сред ИВН изследванията за HCV и HBV. Освен регламентира-

ните безплатни изследвания за anti-HCV и HBsAg, извършвани в лаборато-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

anti-HCV (+) anti-HCV (-)

45% 20% 

HBV (-)

HBV (+)

 
р=0.029 
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риите на РЗИ, според нас е полезно ИВН да се тестват и за двете HBV ан-

титела. При доказване на минал ВХВ (anti-HBc/anti-HBs+) ще отпадне не-

обходимостта от имунизация срещу хепатит В, а на HBV негативните 

следва да се предложи HBV ваксина. 

И накрая, от голямо значение е превантивните дейности да обхващат 

и ИВН от маргинализирани групи от обществото: без/с ниско образование, 

безработни, роми, които установяваме да са в най-голям риск от заразяване 

с HCV и HBV; тези групи имат и съществена роля за поддържане на двете 

инфекции в обществото. Приоритет при работа с ИВН следва да бъдат на-

чинаещите, преди 2-та година от употреба на дрога, за които има шанс все 

още да не са се инфектирали с HCV и/или HBV. 

 

1.3. Резултати и обсъждане от проучването за маркери на HBV и 

HCV при хемодиализни пациенти (2007 г.) 

 

Срезовото проучване обхваща 85 ХДП, неимунизирани срещу HBV, 

на средна възраст 52.61±15.88г. (19-78г.); 48 мъже, 37 жени; средна про-

дължителност на хемодиализата – 44.58±6.14мес. (1-285мес.); среден брой 

получени хемотрансфузии – 5.64±0.72  (0-30).  

  

1.3.1. Изследване на ХДП за HBV маркери  

  
Фиг. 13. Относителен дял на HBV серологичните профили при ХДП (n=85) 

 
 

Установява се, че 3.53% (3/85) от ХДП са позитивни за HBsAg, което е 

в рамките на средната HBV ендемичност, а с най-висока честота е сероп-

рофилът на минал ВХВ – anti-HBc/anti-HBs(+) – 52.94% (фиг.13). В проуч-

ваната група ХДП е относително високо нивото на изолираните anti-HBc 

антитела – 9.41% (8/85), докато в общата популация от региона то е сигни-

фикантно по-ниско – 2.08%, с максимум от 6.25% при най-възрастните 

(≥60г.), р<0.05. Тъй като зад този серопрофил може да се крие окултна 

3,53% 

52,94% 

9,41% 

2,35% 

31,76% 

HBsAg/anti-HBc

anti-HBc/anti-HBs

изолирани anti-HBc 

изолирани anti-HBs 

HBV (-)
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HBV инфекция, уместно е в ХД отделения такива пациенти да се просле-

дяват и евентуално да се тестват за HBV DNA. 

Присъствие на поне един HBV маркер се отчита при 68.24% (58/85) от 

ХДП, като този показател попада в хиперендемичния за HBV диапазон 

(фиг.14).  

 
Фиг.14.Относителен дял на ХДП (n=85), които са позитивни – HBV (+) и негативни 

– HBV (-) за HBV маркери  

 
 

Други автори от България намират вариращи стойности на HBsAg при 

ХДП – 16.45% в софийски диализни центрове (Драганов и съавт., 1994), 

9.1% средно за страната (Кожухарова и съавт., 2011) и най-близък до на-

шия резултат – 3.3% за ХДП от УМБАЛ „Александровска“ – София (Възе-

лов и съавт., 2012). При нито едно от тези изследване обаче, не е извърше-

но тестване на ХДП за двете HBV антитела. По данни от проучването 

DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study), включващо 308 диа-

лизни центъра от Европа, САЩ и Япония, HBsAg(+) сред ХДП са средно 

3.1%, което корелира с нашите резултати. Ниските нива на HBsAg в про-

учваната група ХДП е възможно да отразяват ниското разпространение на 

хроничния ВХВ в общата популация на региона (и страната), както е уста-

новено и за други страни (http://www.kidney-international.org).  

Маркери на HBV се срещат значимо по-често при ХДП, в сравнение 

дори с най-голямата възрастова група от общата популация (≥60г.), за коя-

то са отчетени най-високите им стойности, р<0.05 (фиг.15). Разликата 

между двете групи е показателна за допълнителни експозиции на ХДП към 

HBV, реализирани в самата диализна клиника.   

 
  

68,24% 

31,76% 

HBV (+)

HBV (-)

http://www.kidney-international.org/
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Фиг.15. Сравнение по относителен дял на позитивните за поне 1 HBV маркер – 

HBV(+), при ХДП (n=85) и при ≥60г. лица от обща популация (n=96) на Пловдивс-

ки регион 

  
 

1.3.1 – А. Анализ на HBV маркерите според социо-демографски пара-

метри, рискови експозиции и стойности на ALT 

Средната възраст на ХДП, позитивни за HBV маркери (55.34±14.26г.), 

е сигнификантно по-висока от тази на HBV негативните (46.74±17.79г.), 

р=0.019 (табл.11). Това според нас отразява натрупаните рискови експози-

ции и в обществото, тъй като такава зависимост (значимо по-висока средна 

възраст при лицата с HBV маркери) установяваме и при общата популация 

от региона (табл.2). 

  
Табл.11. Асоциации между социо-демографски параметри, рискови експозиции, 

нива на ALT и наличие на HBV маркери при ХДП (n=85)  

Параметри HBV (+) (n=58) 

Брой (%) 

HBV (-) (n=27) 

Брой (%) 

p 

Средна възраст (години ± SD) 55.34 ± 14.26 46.74 ± 17.79 0.019 

Пол 

 Мъже 

 Жени  

 

32 (66.67) 

26 (70.27) 

 

16 (33.33) 

11 (29.73) 

 

 

0.723 

Средна давност на диализата 

(мес.±SEM) 

 < 12 мес. 

 ≥ 12 мес.  

56.07 ± 8.41 

 

11 (44.0) 

47 (78.3) 

19.89 ± 4.02 

 

14 (56.0) 

13 (21.7) 

0.005 

 

 

0.004 

Сред. брой хемотрансфузии± SЕМ 6.70 ± 0.95 3.52 ± 0.89 0.039 

ALT – средни стойности ± SЕМ 

 

 В референтни стойности*  

 > горна граница на нормата  

21.90 ± 5.15 

 

52 (70.27) 

6 (54.55) 

26.85 ± 6.06 

 

22 (29.73) 

5 (45.45) 

0.567 

 

 

0.315 

*0-36 IU/L за жени; 0-49 IU/L за мъже според използвания тест   
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При проучваните ХДП не се открива значима междуполова разлика в 

относителния дял на HBV серопозитивните, р=0.723 (табл.11). За сравне-

ние – и в общата популация от региона не се доказва такава разлика 

(табл.1). Вероятно в диализното отделение мъжете и жените са изложени в 

еднаква степен на риск от HBV трансмисия. 

Средната давност на диализата е достоверно по-голяма при носители-

те на HBV маркери в сравнение с HBV(-), р=0.005, като продължителност 

дори ≥12 мес. е сигнификантно асоциирана с наличие на HBV маркери, 

р=0.004 (табл.11). По-продължителното диализно лечение е съобщено 

включително в най-голямото мултицентрово проучване върху ХДП – 

DOPPS, като подчертано свързано с HBV(+) статус (Burdick et al., 2003). 

Възможните обяснения са няколко: по-възрастните пациенти (които са и с 

по-дълъг диализен „стаж“) са започнали ХД лечение преди въвеждане на 

рутинните днес практики за HBV превенция – скрининг на донорската 

кръв за HBsAg; универсалните мерки за инфекциозен контрол в здравните 

заведения и допълнителните за ХД центрове; HBV ваксината; приложени-

ето на еритропоетин, довело до намаляване броя на хемотрансфузиите при 

ХДП. Но, от друга страна, не се изключва и възможността ХДП с по-

голяма давност на ХД терапия да са били по-дълго в риск от нозокомиален 

контакт с HBV, в сравнение с ХДП с по-малка продължителност на диали-

зата. Това означава, че въпреки комплекса мерки за превенция на HBV ин-

фекцията, тя продължава да персистира в диализните центрове. 

Нашите резултати показват, че ХДП с HBV маркери имат значимо по-

голям среден брой кръвопреливания, отколкото HBV негативните, р=0.039 

(табл.11). С въвеждане HBV скрининга на донорската кръв и ограничаване 

хемотрансфузиите чрез приложение на еритропоетин, факторът кръвопре-

ливане играе все по-малка роля за HBV трансмисия при ХДП. Изглежда 

неговото влияние при нашата група ХДП се отнася за минал период, за ко-

ето косвено свидетелства и по-голямата средна възраст на болните с HBV 

маркери.  

Чрез многофакторен логистично-регресионен анализ се установява, че 

независимо един от друг сигнификантна връзка с наличието на HBV мар-

кери има всеки от факторите: по-висока средна възраст (OR=3.363, 

95%CI=1.060-10.668, p=0.039), по-голям брой хемотрансфузии (OR=3.023, 

95%CI=1.022-8.940, p=0.046) и по-голяма продължителност на диализата 

(OR=4.147, 95%CI=1.416-12.146, p=0=009), като с най-висока степен на 

значимост е продължителността на диализата. 

При съпоставяне на средните стойности на АLT при позитивните и 

негативните за HBV маркери ХДП значима разлика между двете групи не 

се открива, р=0.567. Такава не се доказва и по отношение наднормените 

стойности на ALT (табл.11). Вероятно причината е, че сред ХДП с HBV 

маркери (общо 58) мнозинството са с минал ВХВ, само 3-ма са HBsAg(+). 

Дори и при 3-та HBsAg(+) болни стойностите на ALT остават в референт-



36 

ни граници. Тези данни корелират с факта, че ХДП имат подтиснат синтез 

на трансаминази, поради комплекс от причини, главно – уремията, затова 

се счита, че при тези болни чернодробните ензими не са добър предиктор 

за хепатално увреждане.   

В заключение, при изследвани през 2007 г. ХДП се установява средно 

ниво носители на HBsAg (3.53%), съответстващо на това в обща популация 

от региона. Но процентът позитивни за поне 1 HBV маркер (68.24%) е в 

хиперендемичния диапазон и надхвърля сигнификантно съответната стой-

ност при лицата от общата популация. Този резултат говори за допълни-

телни, най-вероятно нозокомиални експозиции на ХДП към HBV и пот-

върждава ХДП като рискова група за заразяване с HBV.   

Нашите данни съответстват на установените и от други автори риско-

ви фактори за HBV серопозитивност при ХДП: по-висока средна възраст, 

по-голяма продължителност на диализното лечение и по-голям брой хе-

мотрансфузии. Всеки един от 3-те фактора е независимо асоцииран с нали-

чие на HBV маркери, като по-голямата давност на диализната терапия се 

явява най-значим рисков фактор за заразяване с HBV при изследваната 

група ХДП. Това свидетелства за HBV трансмисия в самата диализна кли-

ника. 

Въпреки, че повечето ХДП с HBV маркери са с минал ВХВ (и с нор-

мални ALT), ние установяваме значително ниво изолирани anti-HBc анти-

тела (9.41%). Зад този серопрофил при ХДП може да се крие окултна HBV 

инфекция. Точната диагноза е особено важна за кандидатите за бъбречна 

трансплантация, тъй като в следтрансплантационния период имуносупре-

сивната терапия може да реактивира HBV, с неблагоприятни последици за 

графта, респ. за самия пациент. По-нататъшни изследвания за изясняване 

HBV статуса на такива болни ще спомогнат за създаване на адекватен под-

ход към тях в диагностичен, терапевтичен и епидемиологичен план. 

Ограничение на проучването са липсата на сведения за екстрадиализ-

ни рискови фактори (напр. рисково сексуално поведение), както и оскъд-

ните данни за HBV статуса на персонала на диализната клиника. От 31 ли-

ца, само 15 са тествани за HBsAg, като един (техническо лице) е позити-

вен. Медицинският персонал в диализните центрове е в риск от заразяване 

с HBV поради контакт с HBV(+) пациенти по време на диализните проце-

дури. От друга страна, при инфектиране той може да стане източник за 

HBV трансмисия – персонал към пациент.  

Сепарирането в отделна зала на HBsAg носителите и приложението на 

HBV ваксина на пациенти и персонал са сигурни и надеждни методи за 

превенция на HBV в диализния център. Имунизацията на болните трябва 

да се направи още в преддиализния период, когато е възможно да се изгра-

ди оптимална имунна защита, за разлика от периода на започнала вече хе-

модиализа, когато настъпилата имунна дисфункция е причина за високо 

ниво слаб или липсващ отговор на HBV ваксината.  
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1.3.2. Изследване на ХДП за HCV маркери 

 
Табл.12. Разпределение на HCV маркерите при ХДП (n=85) 

HCV  маркери HCV RNA (+) 

n (%) 

HCV RNA (-) 

n (%) 

Общо 

n (%) 

Anti-HCV(+) n (%) 26 (30.59%) 15 (17.65%) 41 (48.24%) 

Anti-HCV(-)  n (%)   3 (3.53%) 41 (48.23%) 44 (51.76%) 

Общо   n (%) 29 (34.12%) 56 (65.88%) 85 (100%) 

 

Anti-HCV антитела се откриват в 48.24% (41/85) от ХДП, а HCV RNA 

– в 34.11% (29/85). Установяват се и дискордантни резултати: при 15 

(17.65%) индивида са налични само anti-HCV антитела, а вирусният геном 

не се открива; при трима (3.53%) от ХДП е налице само HCV RNA, а от-

състват anti-HCV антитела – следователно тези носители на HCV биха ос-

танали неразпознати, ако се разчита само на рутинното изследване за anti-

HCV антитела, без приложение на PCR. Двадесет и шест (30.59%) от ХДП 

са позитивни както за anti-HCV антитела, така и за HCV RNA (табл.12). 

Общо при 51.76% (44/85) от ХДП се доказват anti-HCV и/или HCV 

RNA, а отрицателни за HCV маркери са 48.25% (41/85) (фиг.16).   
 

Фиг.16. Относителни дялове на HCV (+) и HCV (-) лица сред ХДП (n=85) 

 
 

Нивото на anti-HCV(+) ХДП (48.42%) е сигнификантно по-високо от 

това на лицата от общата популация на Пловдивски регион, за които се до-

каза ниска anti-HCV ендемичност (1.08%), р<0.001. Фактът, че малко над 

половината (51.76%) от проучваните ХДП са anti-HCV(+) и/или HCV 

RNA(+), е индикация, че разпространението на HCV сред изследваните 

през 2007 г. ХДП е хиперендемично. Големият брой HCV виремични ХДП 

(34.11%) са резервоар и източник на HCV инфекция за останалите болни, 

за персонала на клиниката и за контактни в семейството и обществото. Тъй 

като често са коморбидни, HCV виремичните ХДП са потенциален източ-

ник за вирусна трансмисия и в други здравни звена, в които тези пациенти 

могат да постъпят за лечение на съпътстващи заболявания.  

51,76% 

48,24% 
anti-HCV (+) и/или HCV RNA (+) 

anti-HCV (-)/HCV RNA (-)
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При първия скрининг за anti-HCV антитела в диализната клиника на 

УМБАЛ – Пловдив, извършен от нас през 1994 г., също е установена висо-

ка anti-HCV позитивност – 44.7%. Друго изследване върху болни от съща-

та клиника от периода 1994 – 2006 г., намира близък до нашия процент 

anti-HCV носители – 45.34% (Бойкинова, 2007 г.). Поради използване в те-

зи изследвания на по-нискочувствителна, 2-ра генерация ELISA, е възмож-

но относителният дял anti-HCV(+) ХДП през този период да е бил и още 

по-голям. Тези данни сочат, че през периода 1994 – 2007 г. разпростране-

нието на HCV сред болните от диализната клиника се задържа високо, 

надхвърляйки многократно ниската HCV ендемичност, доказана за обща 

популация от региона.  

Съобщенията за HCV инфекцията при ХДП от други диализни цент-

рове у нас са малобройни, но показват по-ниски нива на anti-HCV: 15.23% 

анти-HCV(+) при ХДП в МБАЛ-Ст.Загора (Пекова и съавт., 2004), 25.2% 

средно за страната (Vazelov et al., 2006), 29% anti-HCV (+) при ХДП от 

УМБАЛ „Александровска“ – София (Възелов и съавт., 2012). Значително 

по-големият процент anti-HCV позитивни ХДП, установени в настоящото 

проучване, свързваме с фактори като малката площ, на която към момента 

на проучването е разположена клиниката и голямата претовареност с бол-

ни (нерядко надхвърлящи 90, което налага 4-та смяна в отделни периоди), 

в резултат на това изолирането на anti-HCV(+) пациенти става трудно осъ-

ществимо. Пропуски в инфекциозния контрол също влизат в съображение. 

Нашите данни показват, че 63.41% (26/41) от anti-HCV(+) ХДП, са и 

виремични. С други думи, при отчитане резултатите от рутинното ELISA 

изследване за anti-HCV антитела, провеждано на 6мес. според българския 

медицински стандарт по хемодиализа, трябва да се има предвид, че близо 

2/3 от anti-HCV(+) болни в диализната клиника, са вирусоносители, т.е. – 

източник на инфекция.  

Известно е, че ВХС при ХДП протича предимно хронично поради ха-

рактерни за тези болни нарушения в имунитета. Срезовият дизайн на на-

шето проучване не позволява уточняване в кои от случаите с HCV виремия 

се касае за остра и в кои – за хронична инфекция. Поради същата причина 

не може да се интерпретира и дали виремията у 3-та anti-HCV(-) пациенти 

е свързана с новопоявила се инфекция. При възможност за проследяване на 

тези болни не е изключено настъпване на сероконверсия в следващите 1-3 

мес. Но поради имунната дисфункция при ХДП за тях е характерна забаве-

на и дори липсваща сероконверсия (серонегативен ВХС). Затова без детек-

ция на HCV RNA диагностиката на актуалната HCV инфекция при ХДП е 

затруднена, още повече, че при ХДП и трансаминазите не са надежден 

критерий за чернодробно увреждане, поради потиснат синтез. Причините 

не са съвсем ясни и се отдават на уремични „токсини“ и намалена продук-

ция на вит. В6 – коензим за синтез на трансаминазите. Тази особеност, ре-

гистрирана при HBsAg(+) ХДП, се наблюдава и при HCV RNA(+) ХДП – 
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стойностите на ALT са в референтни граници при 3-та HCV виремични, но 

anti-HCV(-) болни (15 IU/L, 7 IU/L и 35 IU/L). Така негативният резултат за 

anti-HCV и нормалните ALT (изследвани еднократно), водят до неразпоз-

наване на актуалната HCV инфекция, без прилагане на PCR за детекция на 

вирусния геном.  

Ниските трансаминази могат да са резултат и на нискостепенната 

HCV виремия, характерна за ХДП. Тя се обяснява със задържане на вирус-

ните частици върху диализната мембрана и някои имунни феномени, свър-

зани с диализната процедура (активация на CD69, освобождаване на ендо-

генен IFN-α, пролонгиран синтез на хепатоцитен растежен фактор) 

(Badalamenti S et al., 2003). Установените от нас нива на ALT са наднорме-

ни при около 38% (11/29) от HCV виремичните ХДП, а повишението им е 

незначително над горна граница на нормата и само в 2 случая са с трициф-

рени стойности. Тези резултати корелират и с други наблюдения за това, 

че ниските аминотрансферазни нива затрудняват разпознаването на ВХС 

при ХДП. Предложено е за ХДП да се понижи горната референтна граница 

на ALT на 27 IU/L, като нива над тази модифицирана горна граница вече 

могат да бъдат предиктори на HCV виремия (Espinosa et al., 2000).  

При 15-те anti-HCV(+) ХДП, които са авиремични, не може с катего-

ричност да се твърди, че се касае за минал ВХС. При anti-HCV (+) ХДП е 

наблюдавана в около 33% интермитентна виремия, като има периоди, в 

които тя е неуловима (Fabrizi F et al., 2000). Следователно HCV виремията 

трудно може да се изключи със сигурност на базата на едно единствено 

негативно изследване на HCV RNA. Това е възможно само при продължи-

телно проследяване (минимум 1 път на 12 месеца) с много чувствителни 

PCR тестове.  

 

1.3.2 – А. Анализ на HСV маркерите според социо-демографски пара-

метри, рискови експозиции и стойности на ALT 

 

Анализирани са асоциациите между HCV(+) статус, т.е. anti-HCV(+) 

и/или HCV RNA(+) и: социо-демографските фактори (възраст и пол), рис-

ковите за HСV трансмисия експозиции (давност на диализното лечение, 

кръвопреливания) и нива на ALT (табл.13). 

При сравняване средната възраст на HCV(+) и HCV(-) ХДП не се на-

мира значима разлика. Интересен факт е, че негативните за HCV маркери 

пациенти дори са с малко по-висока средна възраст от позитивните; по-

добни данни представят и др. автори (Han et al., 2010; Herrine et al., 2002). 

Същите установяват, че между ХДП от двата пола няма разлика по отно-

шение честотата, с която се среща HCV(+) статус, което е валидно и за 

проучваната от нас група, р=0.419 (табл.13). 
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Табл.13. Асоциации между социо-демографски параметри, рискови експозиции, 

стойности на ALT и HCV (+) статус при ХДП (n=85)  

Параметри HCV (+) (n=44) 

Брой (%) 

HCV (-) (n=41) 

Брой (%) 

  p 

Средна възраст (години ± SD) 51.86 ± 15.54 53.41 ± 16.38   0.655 

Пол 

 Мъже  

 Жени  

 

23 (47.92) 

21 (56.76) 

 

25 (52.08) 

16 (43.24) 

 

 

  0.419 

Ср. давност на диализата (мес ± SEM) 

 <12 мес.  

 ≥12 мес.  

68.32 ± 10.39 

   5 (20.0) 

39 (65.0) 

19.10 ± 2.88 

20 (80.0) 

21 (35.0) 

<0.001 

 

<0.001 

Ср. брой хемотрансфузии ± SЕМ 7.36 ± 1.19 3.78 ± 0.65   0.010 

ALT – средни стойности ± SЕМ 

 В референтни стойности* 

 > горна граница на нормата 

32.14 ± 7.30 

34 (45.95) 

10 (90.91) 

14.17 ± 1.93 

40 (54.05) 

  1 (9.09) 

  0.024 

  

  0.008 

*0-36 IU/L жени; 0-49 IU/L мъже според инструкциите на използвания тест 

  

Ние откриваме сигнификантно по-голяма средна давност на диализата 

при HCV(+) в сравнение с HCV(-) ХДП, р<0.001; при това (както и при 

HBV серопозитивните) продължителност дори ≥12 мес. е значимо асоции-

рана с наличие на HCV маркери, р<0.001 (табл.13). Тези резултати според 

нас отразяват повишената експозиция на ХДП към HCV по време на сама-

та диализна терапия и подсказват пропуски в инфекциозния контрол. 

Друг интрадиализен фактор е броят на кръвопреливанията, които 

ХДП получават за преодоляване анемията, породена от бъбречната дис-

функция. Те са докладвани до неотдавна като независим рисков фактор за 

HCV трансмисия при ХДП, но с подобряване скрининга на донорската 

кръв и въвеждане на еритропоетина, този път на трансмисия все по-рядко 

се съобщава. В изследваните от нас ХДП обаче, средният брой хемотранс-

фузии при HCV(+) пациенти е значимо по-голям, отколкото при HCV(-), 

р=0.010 (табл.13). Вероятно повечето хемотрансфузии при проучваните 

ХДП са направени в периода преди 1992 г., когато у нас е въведен HCV 

скринингът в кръвните банки. Приблизително по същото време (средата на 

90 г. на мин. век) в диализната клиника започва приложението на еритро-

поетин, с което е редуцирана в много голяма степен необходимостта от 

преливане на кръв.  

Чрез логистична регресия се установява, че независим рисков фактор, 

сигнификантно свързан с HCV (+) статус при нашия контингент ХДП е по-

голямата давност на диализата (OR=7.429, 95%CI=2.438-22.639, p<0.001), 

което е съвместимо с изследванията и на др. автори (Carneiro et al., 2001). 

В групата на HCV позитивните ХДП наднормените ALT са значимо 

по-чести, отколкото при HCV негативните, р=0.008 (табл.13), но както бе 
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отбелязано по-рано, отклонението е най-често незначително над горна гра-

ница на нормата дори при HCV виремичните пациенти. Също така е уста-

новена сигнификантно по-висока средна стойност на ALT при HCV(+), в 

сравнение с HCV(-) ХДП, р=0.024 (табл.13). Но дори при HCV(+) пациенти 

средната стойност на ALT остава в референтни граници. Тези резултати са 

в пълно съзвучие с изследванията и на др. автори (Herrine et al, 2002); съ-

щите предлагат дори още по-ниска горна граница за ALT – 16 U/L, която 

да се ползва като предиктор за HCV инфекция.  

Ограничение на нашето проучване е липсата на информация за екст-

радиализни фактори, свързани с рисково за HCV трансмисия поведение на 

ХДП в обществото (венозна употреба на наркотици, контакт с болни от 

ВХС и др.), както и за HCV статуса на персонала. 

В заключение, при проучване през 2007 г. сред болни от Хемодиализ-

на клиника на УМБАЛ-Пловдив е намерено хиперендемично ниво на HCV 

инфекция – позитивните за anti-HCV и/или HCV RNA са 51.76% (44/85), а 

с виремия са 34.12% (29/85). Това характеризира тези болни като резервоар 

и източник на HCV инфекция за клиниката (други болни и персонал) и за 

обществото. Позитивният HCV статус е значимо асоцииран с по-голям 

среден брой хемотрансфузии и с по-дълга давност на диализното лечение, 

като вторият фактор има самостоятелна и независима роля. Тези резултати 

могат да са комплексно следствие както на понесени кръвопреливания в 

периода преди HCV скрининга в трансфузионните центрове, така и на за-

нижен инфекциозен контрол в диализната клиника.  

Трима от ХДП (3.53%) са виремични, но серонегативни и с нормални 

нива на ALT; те биха останали недиагностицирани без приложение на PCR 

за детекция на HCV RNA, която е уместно да се извършва поне веднъж в 

годината.  

Подтиснатият синтез на аминотрансферази, който е характерен за 

ХДП дори в отсъствие на вирусна чернодробна инфекция, затруднява ди-

агностиката на ВХС. Ние установяваме, че средните нива на ALT са сиг-

нификантно по-високи в групата на HCV позитивните пациенти, но това 

наблюдение е с малка практическа стойност, тъй като дори при HCV вире-

мия увеличението на ALT е незначително над горната референтна граница. 

Затова e целесъобразно ежемесечно изследване на трансаминазите, като 

всяко тяхно, дори слабо увеличение в сравнение с предходния месец изис-

ква повишено внимание.  

Високото разпространение на HCV в диализната клиника налага най-

строго следване мерките за инфекциозен контрол и изолиране в отделно 

помещение на HCV позитивните болни. Последното не е изрично упоме-

нато в българския медицински стандарт по хемодиализа, но редица автори 

считат тази практика за полезна в диализни центрове с високо ниво на 

HCV (Barril et al., 2003; Alavian et al., 2009). В отсъствие на ваксина срещу 
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HCV, това са единствените мерки за превенция на вирусната трансмисията 

и подобряване епидемичната обстановка.  

 

1.3.3. HBV/HCV коинфекции при ХДП  

 

Едва 22.35% (19/85) от ХДП са негативни за маркери на HBV и HCV. 

Маркери само на едната вирусна инфекция са установени у 35.3% (30/85) 

от ХДП: 25.89% (22/85) са само с HBV, а 9.41% (8/85) – само с HCV марке-

ри (фиг.17). Висок е относителният дял на пациентите с експозиция и на 

двата вируса – 42.35% (36/85). Въпреки значителни разлики между проуч-

ваните от нас групи (обща популация, ИВН, ХДП) по отношение брой изс-

ледвани и приложени лабораторно-диагностични методи, видно е, че про-

центът на лицата с маркери на HBV и HCV при ХДП (42.35%) е много по-

висок, отколкото при обща популация (0.68%) и при ИВН (25.71%). От 

гледна точка на стриктния смисъл на понятието коинфекция, такава се до-

казва само при 1 пациент (1.18%) – жена на 40 г., която е anti-HCV(+), 

HCV RNA(+), HBsAg(+), anti-HBc(+).  

 
Фиг.17. Относителен дял на HBV, HCV моно- и коинфекции при ХДП (n=85) 

 
 

Сведенията за HBV/HCV коинфекции при ХДП са редки. У нас е съ-

общена низходяща тенденция за периода 2006 – 2011 г. в УМБАЛ „Алек-

сандровска“-София: HBV/HCV коинфектирани са 4.35% от ХДП, изслед-

вани през 2006 г., 2.67% през 2007 – 2010 г. и 0% през 2011 г., но пациен-

тите са тествани само за HBsAg и anti-HCV (Възелов и съавт., 2012). Авто-

ри от Македония (изследвайки същите вирусни маркери като нас) устано-

вяват по-високо ниво HBV/HCV коинфекции в тесен смисъл – 3.1%, а об-

що при 13.48% (24/178) от ХДП намират маркери на HBV/HCV, значител-

но по-нисък процент, отколкото при нашата популация (Bosevska  et al, 

2009).  

Докладвано е, че в повечето случаи при HBV/HCV коинфекции доми-

нантен ефект има HCV, който потиска репликацията на HBV; това води до 

изчезване на HBsAg от серума на пациента (Liaw et al., 2004). Методологи-

9,41% 

42,35% 

25,89% 

22,35% 

HCV mono

HBV/HCV

HBV mono

HBV(-)/HCV(-)
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ята и срезовият характер на нашето проучване не позволяват заключения 

относно хронологията на придобиване на двете инфекции (ко- или супе-

ринфекция), както и относно вида на доминантния вирус. Но при 36-те ди-

ализни пациенти, позитивни за HCV/HBV маркери по-често се среща HCV 

RNA (при 21 болни), отколкото HBsAg (при 1 болен), а това може да се 

свърже с предположение за доминираща роля на HCV.  

Както и при проучванията върху другите два контингента от областта 

– обща популация и ИВН, ние намираме и в групата на ХДП доказателства 

за общите пътища на трансмисия на двата вируса – при пациентите се ус-

тановява силна асоциация между наличието на HBV маркери и HCV пози-

тивния статус, р=0.005 (фиг.18). Обратното също е в сила – anti-HCV и/или 

HCV RNA се срещат сигнификантно по-често при болните с поне 1 HBV 

маркер в сравнение с HBV негативните, р=0.005. 

  
Фиг.18. Наличие на HBV маркери – HBV(+), при HCV(+) и HCV(-) ХДП (n=85)  

 
 

В диализната популация HCV и HBV инфекциите протичат по-често 

хронично и незабележимо. Като се има предвид, че HCV виремията обик-

новено е флуктуираща и може да бъде недоловимо ниска при тази група 

болни, а също и поради факта, че при HBsAg негативните е възможно на-

личие на окултен хепатит В, съществува вероятност в изследваните от нас 

пациенти HBV/HCV коинфекцията да e дори с по-висок относителен дял. 

При HBV/HCV коинфектираните ХДП нивата на цироза и рискът от разви-

тие на ХЦК са много по-високи в сравнение с моноинфектираните. Това 

означава, че тeзи болни (и особено потенциалните реципиенти на бъбрек) 

заслужават специално внимание и своевременно обсъждане на адекватна 

терапия.  

 

1.4. Резултати и обсъждане от проучването за маркери на HBV и HCV 

при хемодиализни пациенти (2013 – 2014 г.) 
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За разлика от проучването от 2007 г., второто проучване върху паци-

енти от диализната клиника е с проспективен дизайн. За период от 18 мес. 

(юли 2013 г. – декември 2014 г.) са проследени 68 ХДП на средна възраст 

55.94±14.60г. (18 – 84 г.), 41 мъже и 27 жени, със средна давност на диа-

лизно лечение – 61.69±8.47 мес. (6 – 355 мес.). Кръвопреливане съобщават 

43 (63.2%) от пациентите, а средният брой хемотрансфузии е 3.47±0.64 (0-

27). Събрани са по-подробни данни за интра- и екстрадиализни рискови 

експозиции: хирургични интервенции – при 35 (51.5%), инжекционна 

употреба на дрога – 1 (1.5%), татуировки – 13 (19.1%), минал хепатит – 9 

(13.2%), контакт с болен от хепатит – 3 (4.4%), диализа в друг център – 18 

(26.5%), бъбречна трансплантация – 1 (1.5%). При една трета от болните 

причината за терминален стадий на бъбречна болест, налагаща диализно 

лечение, са хроничен гломерулонефрит и хроничен пиелонефрит. 

 

1.4.1. Проспективно проучване за HBV маркери при ХДП (n=68)  
За HBV маркери (HBsAg, anti-HBs и anti-HBc тотални антитела) са 

тествани всички налични пациенти в началото на проспективното проуч-

ване, както и всеки новопостъпващ в клиниката пациент. След това болни-

те са проследени 2-кратно през 6 месеца. За целия период не се установява 

динамика на HBV маркерите при проследяваните ХДП и техните относи-

телни дялове в края на проучването са същите, както и в началото му. Но-

сителство на HBsAg е установено само при един пациент (1.47%) – 41 г. 

мъж, който съобщава, че е боледувал от ВХВ още преди постъпване в диа-

лизната клиника. Пълните изследвания на болния показват серопрофил на 

хроничен неактивен ВХВ: HBsAg(+), anti-HBc(+), anti-HBcIgM(-), anti-

HBs(-), HBeAg(-), anti-HBe(+).  

Поради това, че на 29 (42.6%) от ХДП е приложена HBV ваксина, по-

вечето HBV серопрофили не могат да бъдат коректно определени. Пози-

тивни за HBV маркери (в това число anti-HBs антитела при 11 ваксинирани 

срещу HBV) са 44/68 ХДП (64.7%), а негативните са 24/68 ХДП (35.3%) 

(фиг.19).  
 

Фиг.19. Относителен дял на позитивните и негативните за HBV маркери ХДП 

(n=68) в края на проследявания период 
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Надежден критерий за контакт с HBV при имунизирана популация са 

anti-HBc антителата. При сравняване нивото им в двете групи ХДП се наб-

людава съществено понижение за 7 годишен период: докато през 2007 г. 

anti-HBc(+) в Диализната клиника са 65.88% от болните, то в края на про-

учването от 2013 – 14 г. техният относителен дял намалява на 48.53%. Не-

зависимо, че методологични различия при двете проучвания не позволяват 

статистическо сравнение на двете групи ХДП, все пак може да допуснем, 

че в диализната клиника се лекуват все по-малко лица със серологично до-

казан контакт с HBV, т.е. епидемичната обстановка по отношение HBV 

инфекцията е подобрена. Вероятно за това допринася и приложената през 

2009 г. HBV ваксина при болните, част от които продължават терапията си 

в диализния център и през 2013 – 2014 г. 

В представителното мултицентрово изследване DOPPS се съобщава, 

че нивото на HBV сероконверсия при 10 г. проследяване е средно 0.78 слу-

чая на 100 ХДП годишно, а в болшинството проучвани диализни центрове 

то е нулево (Burdick et al., 2003). В проучваните от нас ХДП също липсва 

HBV сероконверсия, но въпреки това не можем да направим категоричен 

извод, че в диализната клиника нулевата HBV сероконверсия е трайна тен-

денция, поради малкия обем на нашата извадка и сравнително краткото 

време на проследяване. Единственият HBsAg(+) пациент е изолиран на от-

делен диализен апарат и проследяването му показва трайно носителство на 

HBsAg, без поява на anti-HBs. Хроничната HBV инфекция е характерна за 

ХДП, като се счита, че се развива в докъм 80% от случаите. Причина са 

нарушения в клетъчния имунен отговор, предизвикани от самата диализна 

процедура, затова вероятността за спонтанна загуба на HBsAg при ХДП е 

минимална. Въпреки лекото субклинично протичане, такива пациенти са в 

риск от развитие на късните усложнения на хроничния ВХВ, а лечението 

им е наложително, ако предстои бъбречна трансплантация.   

При ХДП са анализирани връзките между: социо-демографски данни, 

рискови парентерални експозиции, стойности на чернодробните функцио-

нални тестове от една страна, и наличието на anti-HBc антитела – от друга 

(табл.14).  

Средната възраст на anti-HBc(+) ХДП е по-висока от тази на негатив-

ните, но разликата не е статистически значима (табл.14). Между относи-

телните дялове на anti-HBc позитивните от двата пола също не се открива 

значима разлика, р=0.627 (табл.14).  

Продължителността на диализата е съобщена от редица автори да ко-

релира с наличие на HBV маркери (Ferreira et al., 2006; El-Ottol et al., 2010). 

В изследваните от нас ХДП давност на диализата ≥36 мес. е сигнификант-

но свързана с anti-HBc(+) статус, р=0.046 (табл.14).   

В контраст с проучването от 2007 г., в което се открива значима асо-

циация между по-голям среден брой кръвопреливания и наличие на HBV 

маркери, в настоящото проучване този фактор не е значимо свързан с anti-
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HBc(+) статус, р=0.459. Причините вероятно са хронологично отдалечава-

не на изследваната популация от времето, в което се е преливала нескри-

нирана кръв, но също така – намаляващ брой трансфузирани пациенти – 

78.8% от ХДП, тествани в предишния период, а в сегашния – 63.2%. Съ-

ществено намалява и средният брой кръвопреливания за един пациент – от 

5.46±0.72 в предишния период на 3.47±0.64 в настоящия. Това е резултат 

от широкото въвеждане в диализната клиника още през 90-те години на 20 

век на препарати, стимулиращи еритропоезата, с което се редуцира необ-

ходимостта от преливане на кръв.  

Табл.14.  Асоциации между демографски данни, рискови експозиции, стойности на 

AST, ALT, GGT и anti-HBc(+) статус при ХДП (n=68) 

Параметър Anti-HBc(+)(n=33) 

Брой (%) 

Anti-HBc(-)(n=35) 

Брой (%) 

р 

Средна възраст (години ± SD) 58.88 ± 12.78  53.17 ± 15.81 0.108 

 Мъже  

 Жени  

21 (51.2) 

12 (44.4)  

 20 (48.8) 

15 (55.6) 

  

0.627 

Средна давност на диализата  

(мес. ±SEM) 

 <36 мес.  

 ≥36 мес.  

77.18 ± 15.32 

 

10 (34.5) 

23 (59.0) 

47.09 ± 7.31 

 

19 (65.5) 

16 (41.0) 

0.076 

 

 

0.046 

Хемотрансфузии (ср. брой±SEM ) 4.00 ± 0.96 2.97 ± 0.86 0.429 

Хирургични интервенции 

 Не  

 Да  

 

16 (48.5) 

17 (48.6) 

 

17 (51.5) 

18 (51.4) 

 

 

0.994 

Татуировки 

 Не  

 Да  

 

23 (41.8) 

10 (76.9) 

 

32 (58.2) 

  3 (23.1) 

 

 

0.031 

Боледувал от хепатит 

 Не 

 Да   

 

26 (44.1) 

7 (77.8) 

 

33 (55.9) 

  2 (22.2) 

 

 

0.079 

Контакт с болен от хепатит 

 Не  

 Да 

 

30 (46.2) 

  3 (100.0) 

 

35 (53.8) 

  0 (0.0) 

 

 

0.109 

Диализа в друг център 

 Не  

 Да  

 

24 (48.0) 

  9 (50.0) 

 

26 (52.0) 

  9 (50.0) 

 

 

1.000 

AST – средна стойност±SEM 

       < 36 U/l 

       ≥ 36 U/l 

13.06 ± 0.84 

33 (50.8) 

  0 (0.0) 

15.93 ±2.11 

32 (49.2)  

  3 (100.0) 

0.222 

 

0.239 

ALT – средна стойност±SEM 

      < 45 U/l 

      ≥ 45 U/l 

12.77 ± 1.75 

32 (49.2) 

  1 (33.3)  

18.29 ± 6.12 

33 (50.8) 

  2 (66.7) 

0.402 

  

1.000  

GGT– средна стойност±SEM 

      < 50 IU/l 

      ≥ 50 IU/l 

32.10 ± 3.54 

26 (46.4) 

  7 (58.3) 

29.92 ± 3.38 

30 (53.6) 

  5 (41.7) 

0.658 

 

0.534 
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Заб.: Референтните граници на AST 0-36 U/l; ALT 0-45 U/l; GGT 0-50 U/l са зададени от 

производителя на използвания към момента тест. 

 

От събраните по-подробни данни за рискови парентерални експози-

ции, значима връзка е установена само между наличието на татуировки и 

anti-HBc(+) статус, р=0.031 (табл.14). Приемаме този резултат за важен ак-

цент върху ролята на извъндиализните фактори за HBV трансмисия, които 

могат да действат още в преддиализния период.  

Чрез многофакторен логистично-регресионен анализ се установява, че 

независими фактори за аnti-HBc позитивен статус са: продължителност на 

диализата ≥36 мес. (OR=3.654, 95%CI=1.209-11.039, p=0=022) и наличието 

на татуировки (OR=6.475, 95%CI=1.436-29.193, p=0.015).   

При проследяваните болни са извършени и трите функционални чер-

нодробни проби, за разлика от ХДП от 2007 г., при които е изследвана 

единствено ALT. Значими асоциации между наднормени, респ. средни 

стойности на AST, ALT и GGT, от една страна и наличието на anti-HBc ан-

титела – от друга, не са намерени (табл.14). Това вероятно е свързано както 

с липса на пациенти с активна HBV инфекция, така и с присъщите за диа-

лизните болни ниски стойности на чернодробните ензими. Чернодробните 

проби на единствения HBsAg позитивен пациент също са в норма (AST – 

18 IU/l, ALT – 12 IU/l , GGT – 9 IU/l), което е в корелация с неговия статус 

на неактивен HBsAg носител.  

В заключение, данните от 18 мес. проследяване за HBV маркери при 

пациенти от диализната клиника показват, че няма промяна в първоначал-

ните резултати; не се регистрират нови HBsAg(+) болни, а от друга страна 

– липсва и сероконверсия при единствения HBsAg носител. Освен интра-

диализния фактор „продължителност на диализата ≥36 мес.“, също и един 

екстрадиализен фактор – наличие на татуировки, има сигнификантна връз-

ка с anti-HBc(+) статус. Относителният дял на аnti-HBc антителата намаля-

ва в сравнение с проучването от 2007 г.; вероятна роля за това играе и про-

ведената през 2009 г. имунизация на ХДП срещу HBV. 

Поради факта, че някои пациенти постъпват в ХД клиника като HBV 

носители, от важно значение е изследването за HBV да се извършва още в 

преддиализния период. Така HBsAg(+) лица могат да бъдат сепарирани 

още с приемането им в здравното заведение, което ограничава риска за ос-

таналите болни. Преддиализният период е и най-подходящото време за 

ваксиниране срещу HBV, поради все още интактна функция на имунната 

система и възможност болният да образува защитен титър anti-HBs анти-

тела.   

  

1.4.2. Проспективно проучване за HСV маркери при ХДП (n=68) 
Болните са тествани за anti-HCV антитела в началото на проучването 

и още 2 пъти през 6 месеца. Наличието на HCV RNA в плазмата е просле-
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дено чрез RT-PCR двукратно – при включване в изследването и повторно, 

в рамките на 6-12мес. При ХДП, които са anti-HCV(+), но двукратно нега-

тивни за HCV RNA в плазма, е проведено и трето изследване за HCV RNA 

в интервал от ≥6 месеца след второто. При същите болни резултатът за 

anti-HCV е потвърден и с алтернативни ELISA китове. 

Благодарение на този подход е доказан един случай на остър хепа-

тит С. Още при започване на проучването се откриват 10 виремични 

ХДП, като 9 от тях имат anti-HCV антитела, а при един (61г. мъж, от ромс-

ки произход, на диализа от 8г.) – anti-HCV антителата са негативни. При 

проследяване на този болен са установени данни за остра HCV инфекция. 

В началото на проучването той е с ниво на HCV RNА от 193 200 IU/ml, но 

anti-HCV(-). Три месеца по-късно е регистрирана сероконверсия, а виреми-

ята нараства до 2 310 000 IU/ml. Същият болен е участник в проучването 

от 2007 г., когато е бил негативен както за HCV RNA, така и за anti-HCV. 

Този случай на остър ВХС остава единичен в рамките на проспективното 

проучване. Фактът, че пациентът е от ромския етнос (отличаващ се с по-

висока заболяемост от вирусни хепатити), както и липсата на други случаи 

на остър ВХС в диализната клиника, са причини, поради които не можем 

да приемем категорично, че при този болен се касае за нозокомиално зара-

зяване. Поради логистични причини не е извършено филогенетично изс-

ледване на HCV щамовете на ХДП от клиниката, което да потвърди или 

отхвърли предположението ни. 

Резултатите от проследяването на ХДП за HCV маркери в края на 

18мес. период са представени на таблица 15 и фигура 20. 

Табл.15. HCV маркери при ХДП (n=68) в края на проследявания период  

HCV маркер HCV RNA (+) HCV RNA (-) Общо 

Anti-HCV (+) 10 (14.7%) 4 (5.9%) 14 (20.6 %) 

Anti-HCV (-) 0 54 (79.4%) 54 (79.4%) 

Общо 10 (14.7%) 58 (85.3%) 68 (100%) 

От всички 68 ХДП, позитивни за anti-HCV антитела са 14 (20,6%), а за 

HCV RNA – 10 (14.7%). Виремични и с антитела [anti-HCV(+)/HCV 

RNA(+)] са 10 (14,7%), докато авиремични, но с антитела [anti-

HCV(+)/HCV RNA(-)] – четирима (5,9%). Не се установяват HCV вире-

мични ХДП, които да са anti-HCV негативни (изключваме болния с остра 

HCV инфекция, при когото настъпи сероконверсия). Без HCV маркери са 

54 (79.4%) болни от цялата изследвана популация ХДП (табл.15, фиг.20).  
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Нивата на виремия се движат от 1 950 IU/ml до 4 314 667 IU/ml, като 

6-цифрени са само при трима пациенти. Генотипът на HCV и при десети-

мата ХДП, които са позитивни за HCV RNA, е типичният за България ге-

нотип 1. 
Фиг.20. HCV (+) и HCV (-) сред ХДП (n=68) в края на проследявания период 

 
 

В групата на anti-HCV позитивните ХДП (n=14) виремия се открива 

при 71.43% (10/14). Следователно близо ¾ от anti-HCV позитивните болни 

са с активен ВХС и представляват резервоар и източник на инфекция за 

останалите пациенти и персонала на клиниката, както и за обществото.  

Въпреки че двете групи ХДП – от 2007 г. и от 2013 – 14 г. не могат да 

бъдат коректно статистически съпоставени (поради различен дизайн на 

проучванията), ние наблюдаваме впечатляваща редукция в нивото на HCV 

маркерите в диализната клиника за 7г. период – от 51.76% на 20.6%. Тя 

според нас се дължи на няколко фактора, но преди всичко на по-

стриктното придържане към правилата за инфекциозен контрол, включи-

телно и специално предназначените за диализни центрове: смяна на ръка-

виците от персонала преди включване в диализа на всеки пациент, дезин-

фекция на диализните апарати между отделните смени, използване на ед-

нократни диализатори, обособяване на „чисти“ зони за приготвяне на ле-

карства и други – за събиране на проби кръв, недопускане използването на 

многодозови флакони. Освен това диализните апарати са подменени с но-

ви, от по-висок клас, а самата клиника е преместена на по-голяма площ, 

позволяваща отделна зала за anti-HCV позитивните болни. На отделни ди-

ализни апарати се включват HBsAg(+) пациенти. Изолирането на anti-HCV 

(+) болни не е задължително според българския медицински стандарт по 

хемодиализа, но се счита подходящо за центрове с високо ниво на anti-

HCV, каквото ниво регистрирахме в диализната клиника при предишните 

наши проучвания (от 2007 г. и по-рано). Силното снижаване на процента 

болни с HCV маркери в диализната клиника, констатирано при проучване-

то от 2013 – 2014 г., потвърждава ефикасността от прилагането на всички 

изброени по-горе мерки.  

14,70% 

5,90% 

79,40% anti-HCV(+)/HCV RNA (+)

anti-HCV (+)/HCV RNA (-)

HCV (-)
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Девет от anti-HCV(+) пациенти е възможно да бъдат проследени, тъй 

като са участници и в проучването от 2007 г. (табл.16).  

Табл.16. Проследяване за HCV маркери на ХДП (n=9), участвали в двете проучва-

ния (от 2007 г. и от 2013/14 г.) 

Пациент 

(Лаб. №) 

Резултати 2007 г.  Резултати2013/14 г.   

 Anti-HCV HCV RNA Anti-HCV HCV RNA 

14* (-) (-) (-)/(+) (+) 

22   (+) (+) 

23   (+) (+) 

26* (+) (+) (+) (+) 

31* (+) (+) (+) (+) 

34* (-) (-) (+) (+) 

35   (+) (+) 

47* (+) (+) (+) (-)/(+) 

62* (+) (+) (+) (+) 

68   (+) (+) 

  2   (+) (-) 

33* (+) (-) (+) (-) 

41* (+) (-) (+) (-) 

44* (-) (-) (+) (-) 

*ХДП, участвали и в двете проучвания 

Шестима от тях са виремични към момента, като трима са с положи-

телни PCR резултати още през 2007 г. (лаб.№ 26, 31, 62), в т.ч. пациент с 

възобновена хемодиализа след отхвърляне на трансплантиран бъбрек. Дру-

га една болна (лаб.№ 47), позитивна за HCV RNA при старото проучване, 

сега се представя с флуктуираща нискостепенна виремия – първоначал-

но е с неоткриваеми HCV RNA нива, а при второто изследване – HCV 

RNA е 1 950 IU/ml. Останалите двама от виремичните ХДП (лаб.№ 14, 34), 

са отрицателни за HCV RNA в предишното проучване, единият от тях е 

болният с остър ВХС, позитивирал в настоящото проучване (табл.16).  

Прави впечатление, както и при ХДП от 2007 г., появата на дискор-

дантни резултати: 4-ма болни са anti-HCV(+), но HCV RNA(-). Това може 

да се дължи на флуктуираща виремия, предишна HCV инфекция или ре-

зултатите да са биологично фалшиво положителни. Първата възможност се 

изключва поради 3-кратно негативна HCV RNA в плазмата на пациентите. 

Другото обяснение е антителата да са следствие от прекаран остър ВХС, 

завършил със самоизлекуване. В сравнение с общата популация обаче, оз-

дравяването от ВХС при диализните пациенти е изключително рядко, по-

ради присъщата за тях имунна дисфункция. След изчистване oт вируса, 

anti-HCV антителата могат персистират само няколко години и в много 

редки случаи се задържат в ниски титри в продължение на много години 

(Lefrere et al., 1997). В някои такива случаи в РВМС на болните може да се 

открие НCV RNA (Pham et al., 2005), кaкватo ние тествахме, но не открих-
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ме при проследените пациенти. Не е изключено обаче НCV RNA да пер-

систира в чернодробната тъкан. За отхвърляне на третата възможност – 

биологично фалшиво положителен резултат, се препоръчва повторно изс-

ледване с ЕLISA, но с диагностичен кит, съдържащ антигени от различни 

имунодоминантни области (CDC-MMWR 2013; 62:362-365). При биоло-

гично фалшива позитивност, положителният резултат обикновено не се 

повтаря с алтернативния ЕLISA кит. Този алгоритъм е приложен и от нас 

при 4-мата anti-HCV(+)/HCV RNA(-) пациенти,  при което първоначалният 

позитивен резултат за anti-HCV се потвърди. 

Трима от тези болни (лаб.№ 33, 41, 44) са участници в проучването от 

2007 г., като двама (лаб.№ 33, 41) са с дискордантни резултати още тогава; 

третият ХДП (лаб. № 44) е бил негативен и за двата маркера на HCV, т.е. 

сероконверсията при него настъпва след 2007 г. Считаме, че липсата на 

виремия, доказана чрез трикратното изследване на плазма за HCV RNA в 

рамките на 18мес., дава основание да приемем, че при 4-мата пациенти, 

позитивни само за anti-HCV, се касае за преминал хепатит С. Те не носят 

епидемичен риск за диализната клиника, но са незащитени, предвид въз-

можността да се инфектират с нови HCV генотипове. Ако тези пациенти 

бяха тествани само с ELISA, каквато е рутинната практика при ХДП у нас, 

те биха били неправилно диагностицирани като инфектирани с HCV. Из-

ползването на два диагностични метода – ELISA и RT-PCR, като всеки па-

циент е изследван с тях поне двукратно, позволява прецизно определяне 

нивото на HCV в диализния център и своевременно разкриване на остри 

HCV инфекции. Това е от значение както за епидемичния контрол, така и 

за ранното включване на антивирусна терапия, която в периода на острия 

ВХС е най-ефективна.   

Анализирани са връзките между социо-демографски данни и паренте-

рални рискови екпозиции от една страна, и наличието на HCV виремия – 

от друга (табл.17).  

Полът и средната възраст на изследваните ХДП не са асоциирани с 

по-голяма честота на HCV виремия. Интересно наблюдение е, че се пот-

върждава установения в проучването от 2007 г. факт – негативните за HCV 

маркери пациенти (в случая негативни за HCV RNA) са с малко по-голяма 

средна възраст от позитивните, без разликата да е статистически значима; 

такива данни съобщават и др. автори (Han et al., 2010; Herrine et al., 2002). 

Както и при изследването за HBV, хемотрансфузиите като среден 

брой не се различават сигнификантно при HCV RNA (+) и HCV RNA (-) 

лица (табл.17). Това отразява все по-малката роля на този път, включител-

но и за HCV трансмисия, в условията на рутинния контрол на донорската 

кръв за HCV и намаляващия брой хемотрансфузии при ХДП, за сметка на 

широкото приложение на еритропоетин. Събраните по-подробни данни за 

други рискови експозиции (минал хепатит, контакт с болен от хепатит, 

претърпени хирургични интервенции, татуировки, диализа в друг център) 
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също не показват значими асоциации с HCV RNA(+) статус, вероятно по-

ради малкия брой на изследваните. Силна връзка се установява обаче, 

между по-голямата давност на диализното лечение и HCV RNA позитив-

ността, р=0.005, като критична е давност ≥24мес., р=0.013 (табл.17). Тези 

данни са показателни за продължаващата роля на нозокомиалния път за 

трансмисия на HCV в диализната клиника.  
 

Табл.17. Асоциации между някои параметри (демографски данни, рискови парен-

терални експозиции) и HCV RNA (+) статус при ХДП (n=68) 

Параметър HCV RNA(+)  (n=10) 

Брой (%) 

 HCV RNA (-) (n=58) 

Брой (%) 

р 

Средна възраст (год. ± SD) 53.60  ± 20.40 56.34  ± 13.56 0.587 

Пол 

 Мъже  

 Жени  

 

8 (19.5) 

2 (7.4)  

  

33 (80.5) 

25 (92.6) 

  

 

0.294 

Средна давност на диализата 

(мес. ± SEM)  

 <24 мес.  

 ≥24 мес.  

117.60  ± 27.17 

 

  0 (0.0) 

10 (22.2) 

52.05 ± 8.23 

 

23 (100.0) 

35 (77.8) 

0.005 

 

 

0.013 

Хемотрансфузии (ср. брой) 4.60 ±1.18 3.28 ± 0.69 0.471 

Хирургични интервенции 

 Не  

 Да  

 

5 (15.2) 

5 (14.3) 

 

28 (84.8) 

30 (85.7) 

 

 

1.000 

Татуировки 

 Не  

 Да  

 

7 (12.7) 

3 (23.1) 

 

48 (87.3) 

10 (76.9) 

 

 

0.389 

Боледувал от хепатит 

 Не  

 Да   

 

5 (8.5) 

4 (44.4) 

 

54 (91.5) 

  5 (55.6) 

 

 

0.092 

Контакт с болен от хепатит 

 Не  

 Да 

 

8 (12.3) 

2 (66.7) 

 

57 (87.7) 

  1 (33.3) 

 

 

0.054 

Диализа в друг център 

 Не  

 Да  

 

7 (14.0) 

3 (16.7) 

 

43 (86.0) 

15 (83.3) 

 

 

0.717 

 

Клиничните характеристики на виремичните пациенти не се различа-

ват от съобщените досега – скрито, безсимптомно протичане на HCV ин-

фекцията, с незначителни лабораторни чернодробни промени. Аминот-

ранферазите при HCV инфектираните са предимно в референтни граници 

(само при 3-ма има слабо покачване над нормата); при GGT обаче, се наб-

людават сигнификантно по-често наднормени стойности (макар също не-

високи) при HCV виремичните, в сравнение с авиремичните пациенти, 

р=0.012 (табл.18).  
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Табл.18. Асоциации между стойностите на чернодробните функционални проби и 

HCV RNA (+) статус при ХДП (n=68) 

Чернодробни функционални 

проби 

 HCV RNA (+)  (n=10) 

Брой (%) 

 HCV RNA(-) (n=58) 

Брой (%) 

р 

AST – ср. стойности ± SEM 

                ≤ 36 U/l 

                > 36 U/l 

  ≤18 U/l 

>18 U/l 

22.50 ± 4.03 

8 (12.3) 

2 (66.7) 

5 (9.3) 

5 (35.7) 

13.16 ± 1.10 

57 (87.7)  

  1 (33.3) 

49 (90.7) 

  9 (64.3) 

  0.004 

 

  0.054 

 

  0.025 

ALT – ср. стойности ± SEM 

              ≤ 45 U/l 

              > 45 U/l 

 ≤ 16 U/l 

> 16 U/l 

23.80±7.22 

9 (13.8) 

1 (33.3) 

2 (3.8) 

8 (50.0)  

14.54±3.66 

56 (86.2) 

  2 (66.7) 

50 (96.2) 

  8 (50.0) 

  0.015 

  

  0.384  

 

<0.001 

GGT – ср. стойности ± SEM 

 

               ≤ 50 IU/l 

               > 50 IU/l 

49.75 ± 9.27 

 

5 (8.9) 

5 (41.7) 

27.75 ±2.13 

 

51 (91.1) 

  7 (58.3) 

  0.001 

 

 

  0.012 

Заб.: Референтните граници на AST 0-36 U/l; ALT 0-45 U/l; GGT 0-50 U/l са зададени от 

производителя на използвания към момента тест.  

 

Същевременно средните нива на ALT, AST и GGT са сигнификантно 

по-високи при HCV RNA(+), отколкото при негативните (р=0.004, р=0.015, 

р=0.001, съотв.) (табл.18). Подобни наблюдения са повод за сравнителни 

изследвания върху стойностите на аминотрансферазите при ХДП и при 

лица с нормална бъбречна функция. Автори установяват по-ниски нива на 

аминотранферазите при ХДП (дори без чернодробна инфекция), отколкото 

при пациенти с интактна бъбречна функция. Поради това са предложени 

други, по-ниски норми за горна граница – 18 IU/ml за AST и 16 IU/ml за 

ALT (Fabrizi et al., 2001), според които ензимите са наднормени при пове-

чето от диализните болни с HCV инфекция. Установените от нас стойнос-

ти на трансаминазите също са сигнификантно по-високи според „заниже-

ните норми” при HCV виремичните ХДП в сравнение с авиремичните, 

р=0.025 (за AST>18 IU/ml) и р<0.001 (за ALT >16 IU/ml) (табл.18). При 

анализа на GGT обаче, дори при използване на утвърдените референтни 

граници HCV виремичните ХДП са значимо по-често с наднормени стой-

ности в сравнение с авиремичните, р=0.012 (табл.18). Поради това е умест-

но GGT да бъде включен наред с ALT и AST в ежемесечното проследяване 

на чернодробната функция при ХДП, както е предложено и от други авто-

ри (Fabrizi et al., 2007). 

В заключение, благодарение на използваната от нас real-time RT-PCR 

с висока чувствителност (праг на HCV RNA детекция – 25 IU/ml) и чрез 

повторни HCV RNA тествания на ХДП, стана възможно установяването в 

диализната клиника на: един случай на остър ВХС три месеца преди серо-

конверсията, флуктуираща виремия при една пациентка и преминала HCV 



54 

инфекция – при четирима ХДП. При нашите болни с HCV виремия ами-

нотрансферазите и GGT са в норма или незначително над горната референ-

тна граница. Това е с важно практическо значение, защото при всяко тяхно 

необяснимо повишение, дори и незначително, следва да се мисли и за ост-

ра HCV инфекция. Само чрез ежемесечните изследвания на ALT, AST и 

GGT при неинфектиран пациент би се уловило тяхното повишаване, пора-

ди което считаме за целесъобразно тези проби да се върнат отново в меди-

цинския стандарт по хемодиализа.  

 

1.4.2 –  А.  Изследване на ХДП за окултен хепатит С  

 

Тридесет и седем ХДП с поне два негативни резултата за HCV RNA 

от изследване на плазма са тествани за HCV RNA в периферни кръвни мо-

нонуклеарни клетки (РВМС) с цел откриване на окултна HCV инфекция. 

Въпреки високата чувствителност на приложения RT-PCR тест (праг на 

HCV RNA детекция – 9 IU/ml), в РВМС не се открива HCV RNA при нито 

един от болните, включително и при позитивните за anti-HCV антитела, но 

авиремични пациенти. Въпреки това, ние не можем с категоричност да 

направим заключение, че окултен хепатит С при болните от диализната 

клиника липсва, тъй като тестваните пациенти са недостатъчно по брой, от 

една страна, а от друга – счита се, че „златен стандарт“ в диагностиката на 

окултния хепатит С е откриването на HCV RNA в хепатоцитите. При това 

не винаги резултатите от търсенето на HCV RNA в чернодробните  клетки 

и в РВМС съвпадат (Kamar et al., 2009). Високият риск от хеморагия обаче, 

при болните на хемодиализа ограничава извършването на чернодробна би-

опсия.  

Окултният хепатит С е особена форма на HCV  инфекция с все още 

ненапълно установено значение. При ХДП е съобщена за първи път през 

2008 г. от Barril и съавт. Автори от Иран, подобно на нас, не намират HCV 

RNA в PBMC на изследвани от тях 30 болни на хемодиализа, негативни за 

HCV RNA в плазмата (Ramezani et al., 2014). Някои учени изцяло отричат 

съществуването на окултен хепатит С при ХДП (Nicot et al., 2010). А изс-

ледователи от Берлин считат, че за изясняване клиничното значение и епи-

демиологичния риск от трансмисия на окултната HCV инфекция сред ХДП 

са необходими проспективни изследвания върху големи популации болни 

от хиперендемични за HCV региони, с използване на високочувствителни 

PCR техники и стандартизирана методика за НCV RNA детекция в PBMC 

и в хепатоцитите (Baid-Agrawal et al., 2014). 

Пациентите на хемодиализа са труден за проследяване контингент по-

ради голямото непостоянство в състава на болните – отпадане на едни по-

ради смърт, преминаване на някои в друг диализен център (в Пловдив по-

настоящем са общо 5) и включване на нови пациенти. Ограничения за про-

учването са малкият брой проследени болни, нередовното и непълно изс-
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ледване на чернодробните проби в диализната клиника, липса на данни за 

HCV статуса преди започване на диализата. Въпреки това установихме с 

голяма прецизност HCV статуса при 68 ХДП, с ниво на HCV инфекция при 

14.5%, вместо 20.6%, каквото би било при рутинното скриниране само за 

anti-HCV антитела с ELISA метод.  

През 2008 г. работната група KDIGO (Kidney Disease – Improving 

Global Outcomes) публикува първото ръководство, разглеждащо различни 

страни на HCV инфекцията при терминална бъбречна недостатъчност 

(http://www.kidney-international.org). Препоръчва се скринирането за HCV 

при anti-HCV негативни пациенти дa се прави на 6-12 мес., като методът се 

определя от нивото на HCV инфекцията в диализния център: при ниско 

ниво – серологично изследване за anti-HCV антитела (ELISA), а при високо 

– PCR за HCV RNA. Поне едно първоначално изследване за HCV RNA се 

препоръчва за всеки новопостъпил пациент. 

В заключение, резултатите oт нашето проспективно проучване при 

ХДП, както и от по-ранното (2007 г.) срезово проучване в диализната кли-

ника показват, чe едновременното прилагане на двата диагностични мето-

да – имуноензимен (ELISA) и молекулярно-биологичен (real-time RT-PCR), 

позволява по-точна диагностика на HCV инфекцията при болните на хемо-

диализа, а оттук – и по-добър контрол върху разпространението на ВХС в 

диализната клиника. Обхващането на по-голям брой болни, както и включ-

ването на повече диализни центрове в едно проспективно проучване, би 

показало дали този подход е приложим за цялата популация пациенти на 

хемодиализа у нас.  

 

2. Проучване на имунния отговор при хемодиализирани пациенти след 

провеждане на имунизация срещу HBV  

 

Обхванати са 13 пациенти от Хемодиализната клиника при УМБАЛ 

„Св. Георги“ – Пловдив, негативни за HBV маркери (HBsAg, anti-HBs и 

anti-HBc антитела). Пациентите са имунизирани през 2014 г. срещу HBV с 

рекомбинантната ваксина Engerix B (GSK, Belgium). Поради характерна за 

диализната популация имунна дисфункция, ваксината е приложена по схе-

ма и в дозировка, препоръчани от CDC (http://www.cdc.gov/vaccines) при 

имунокомпрометирани лица: двойна ваксинална доза – 40µg (вместо 20µg)  

HBsAg при всяка имунизация и реимунизация и 4-кратно, вместо 3-кратно 

приложение, по схемата 0-1-2-6 мес. Апликациите на ваксината са напра-

вени както при класическата схема – интрамускулно в m. deltoideus.  

Имунизираните ХДП са на средна възраст 53.0±11.03 г. (31 – 68 г.), 8 

мъже и 5 жени. Средната продължителност на диализното лечение е 

38.76±6.05 мес. (9 – 66 мес.). От пациентите са събрани данни за фактори, 

повлияващи негативно постваксиналния имунен отговор. Част от тях са 

регистрирани и при популации без данни за уремия – възраст >40 г., мъжки 

http://www.kidney-international.org/
http://www.cdc.gov/vaccines/
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пол, тютюнопушене, наднормено тегло, имуносупресивна терапия и други 

състояния на имунен дефицит. При ХДП към тези фактори се прибавя и 

по-голямата продължителност на хемодиализата, която задълбочава имун-

ната дисфункция (DaRoza et al., 2003). При ваксинираната от нас група 

ХДП (n=13) 12 индивида (92.3%) са над 40 г., 8 (61.54%) са мъже, един 

(7.69%) приема кортикостероиди, 4-ма (30.76%) са пушачи, 6-има (46.15%) 

– с наднормено тегло, т.е. всеки един от пациентите съобщава 1 до 4 фак-

тора – предиктори на слаб или липсващ постваксинален имунен отговор, 

като за цялата група те са общо 32, средно 2.46 на пациент. 

Съобразно приетите критерии, за отговорили (responders) на HBV 

ваксината се считат индивидите с титър на anti-HBs антителата ≥10 

mIU/ml(www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-schedule.pdf). 

Този титър е определен като протективен, тъй като е установено, че това е 

минималното количество антитела, което ефикасно неутрализира проник-

нал в организма HBV. Индивидите с титър <10 mIU/ml са неотговорили 

(nonresponders), тези с титър 10-50 mIU/ml се оценяват като слабо отгово-

рили, при 50-100mIU/ml имунният отговор е добър, а при >100 mIU/ml – 

много добър.   

Месец и половина след 4-та ваксинална доза е изследвано количест-

вото на anti-HBs антителата, оценени са нивата на протекция и са направе-

ни препоръки (табл.19).   

 
Табл.19. Оценка на хуморалния имунен отговор при ХДП (n=13), имунизирани 

(2014 г.) с рекомбинантна HBV ваксина по схема 0-1-2-6 мес./40 µg HBsAg 

Пациенти 

Брой (%) 

Anti-HBs 

(mIU/ml) 

Протекция Препоръки 

9 (69.23) >100 много добра Ежегодно проследяване на anti-HBs 

антителата и поставяне на 1 бустерна доза 

при спадането им под 10 mIU/ml 

2 (15.39) 50 – 100 добра  Поставяне на една бустерна доза и 

ежегодно проследяване на anti-HBs 

антителата 

1 (7.69) 10 – 50 слаба Поставяне на една бустерна доза и 

ежегодно проследяване на anti-HBs 

антителата 

1 (7.69) <10 липсва Повторно ваксиниране по пълната схема и 

определяне титъра на anti-HBs антителата 

1.5–2 мес. след последната апликация 

 

Общо 12 от 13 ХДП са отговорили на ваксината с anti-HBs антитела 

≥10 mIU/ml, т.е. 92.31% от ХДП са изработили защитен титър антитела 

срещу HBV. Девет от ХДП (69.23%) показват много добър имунен отговор 

на HBV ваксината с титър на аnti-HBs антителата >100 mIU/ml; при двама 

(15.39%) титърът е в границите на 50-100 mIU/ml (добра протекция), един 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-schedule.pdf
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(7.69%) е с титър между 10 и 50 mIU/ml (слаба имунна защита) и само при 

един (7.69%) ХДП титърът е под 10 mIU/ml (nonresponder) и той остава не-

защитен – жена на 49 г. с хроничен нефритен синдром, с наднормено тег-

ло, непушач, не приема медикаменти, потискащи имунитета и е на диализа 

от 16 месеца.  

В хемодиализната клиника са направени препоръки как следва да се 

третират имунизираните пациенти. Според насоките на CDC за ваксинация 

на ХДП срещу HBV, при липса на имунен отговор, пациентът трябва да 

получи втора пълна серия HBV ваксина. ХДП, които не достигат протек-

тивни нива на anti-HBs и след 2-та  ваксинална серия, следва да се тестват 

за HBsAg; тези, които са HBsAg(-), остават чувствителни към HBV и един-

ствена превантивна мярка в случай на контакт с HBsAg(+) кръв е поставя-

не на специфичен имуноглобулин (НBIG). При пациентите с постивакси-

нален титър 10-100 mIU/ml се назначава една бустерна доза ваксина (40µg) 

с цел повишаване титъра на anti-HBs до >100mIU/ml. При всички отгово-

рили на ваксината се проследява ежегодно anti-HBs нивото. При намалява-

нето му под 10 mIU/mL, се поставя 1 бустерна доза от 40 µg 

(http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/downloads/dialysis-guide-2012.pdf). 

Получените от нас резултати са сравнени с тези на друга група болни 

от същата клиника, имунизирани през 2009 г. срещу HBV със същата вак-

сина Engerix B (GSK, Belgium), но приложена по класическата схема (0-1-

6мес.) и доза (20µg) HBsAg за всяка апликация. Групата включва 12 ХДП, 

негативни за HBV маркери (HBsAg, anti-HBs и anti-HBc антитела), 9 мъже 

и 3 жени. Средната им възраст е малко по-ниска – 46.41±18.17 г., в сравне-

ние с тази на ХДП от 2014 г., но разликата не е статистически значима, 

р>0.05. Средната давност на диализното лечение при тези болни е по-

голяма – 51.41±4.61мес., отколкото при ваксинираните през 2014 г., но от-

ново без сигнификантна разлика, р>0.05. Пациентите дават следните данни 

за фактори, предразполагащи към слаб постваксинален отговор: възраст 

>40 г. – при 7 (58.33%), мъжки пол – 9 (75%), прием на имуносупресанти – 

1 (8.33%), тютюнопушене – 3 (25%), наднормено тегло – 2 (16.67%). Само 

при една пациентка (отговорила с anti-HBs >100 mIU/ml) не е регистриран 

нито един фактор, свързан със слаб имунен отговор към HBV ваксината. 

Останалите съобщават 1 до 3 фактора, за цялата група са 22, средно 1.83 на 

пациент. В сравнение с ХДП, ваксинирани през 2014 г. по схема за имуно-

компрометирани, ХДП ваксинирани по класическата схема през 2009 г. са 

с по-малък брой фактори, свързани със субоптимален имунен отговор към 

HBV ваксината, без обаче разликата между стойностите на този показател 

при 2-те групи да е статистически значима (р>0.05). 

Два месеца след 3-та ваксинална доза са изследвани количествено 

anti-HBs антителата, оценени са нивата на протекция и са направени пре-

поръки (табл.20).   

 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/downloads/dialysis-guide-2012.pdf
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Табл.20. Оценка на хуморалния имунен отговор при ХДП (n=12), имунизирани 

(2009 г.) с рекомбинантна HBV ваксина по схема 0-1-6 мес./20 µg HBsAg 

Пациенти 

Брой (%) 

Anti-HBs 

(mIU/ml) 
Протекция Препоръки 

5 (41.67) >100 много добра 

Ежегодно проследяване на anti-HBs ан-

тителата и поставяне на 1 бустерна доза 

при спадането им под 10 mIU/ml 

1 (8.33) 50 – 100 добра  

Поставяне на една бустерна доза и еже-

годно проследяване на anti-HBs антите-

лата 

0 (0.00) 10 – 50 слаба ----- 

6 (50.00) <10 липсва 

Повторно ваксиниране по пълната схема 

и определяне титъра на anti-HBs антите-

лата 1.5–2 мес. след последната аплика-

ция  

 

Прави впечатление високият относителен дял неотговорили на вакси-

ната – 50% (6/12). Петима (41.67%) са с много добра протекция (anti-HBs 

>100mIU/ml), при един (8.33%) имунната защита е добра (anti-HBs между 

50 и 100 mIU/ml), а anti-HBs титър, съответстващ на слаба протекция (10-

50mIU/ml), не се регистрира. Отговорилите на ваксината с anti-HBs титър 

≥10 mIU/ml са 50% (6/12) (табл.20).  

При сравняване по възраст на ХДП, имунизирани по класическата 

схема и доза и отговорили със защитен титър на HBV ваксината с тези, ко-

ито не са отговорили, се наблюдава интересен факт: всички responders са 

под 40 г. (22 – 33 г.), докато nonresponders са над тази възраст (48 – 70 г.). 

Освен това при отговорилите се регистрират по 0 до 2 фактора, обуславя-

щи лош или липсващ имунен отговор, а при nonresponders 2 до 3. 

Направена е съпоставка на степените на имунна защита при двете 

групи ХДП, на които са приложени различните модели на HBV ваксинация 

(фиг.21). Вижда се, че във всяка една от подгрупите на отговорилите на 

ваксината – със слаб, добър и много добър имунен отговор, относителният 

дял на пациентите, имунизирани по схемата за имунокомпрометирани 

(2014 г.) е по-висок, отколкото този на ХДП, имунизирани по класическата 

схема (2009 г.), макар разликите да не са сигнификантни, р>0.05 (фиг.21).  

  
  



59 

Фиг.21. Съпоставяне по степени на имунна защита на ХДП (n=13), имунизирани с 

HBV ваксина по схема за имунокомпрометирани с ХДП (n=12), имунизирани с 

HBV ваксина по класическата схема 

 

Сравнени са нивата на всички отговорили с протективен имунен отго-

вор (anti-HBs ≥10 mIU/ml) при двете проучвания, а именно – 50% през 

2009 г. и 92.31% през 2014 г. Статистическият анализ показва, че при вак-

синираните по схема 0-1-2-6 мес. с 40µg HBsAg ваксинална доза относи-

телният дял на отговорилите е значимо по-висок в сравнение с този на вак-

синираните по класическата схема, р=0.030 (фиг.22).   

 
Фиг.22. Съпоставяне по относителен дял на ХДП, отговорили на HBV ваксината, 

приложена по схема за имунокомпрометирани (2014 г.) и по класическата схема 

(2009 г.) 
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Докладвано е, че HBV ваксинацията при ХДП води до субоптимален 

(в сравнение със здрава популация) имунен отговор, който е мултифактор-

но обусловен – както от страна на самите пациенти, така и от прилаганите 

имунизационни схеми, дози, методи на апликация и др. (Aguilar et al., 

2003; Chow et al., 2006; Aminzadeh et al., 2007). При 3-дозова схема защи-

тен титър anti-HBs антитела се доказва в 64% (34-88%) от  ХДП, докато 

при 4-дозова схема – в 86% (40-98%) (CDC. MMWR, 2001), коeто се доб-

лижава до имунния отговор при здрави възрастни. Защитните антитела са в 

значително по-високи стойности при прилагане на ваксинална доза от 40 

μg HBsAg, като при 4 апликации достигат 87-93.1% (Ramezani et al., 2007), 

както наблюдаваме и ние при имунизираните от нас през 2014 г. пациенти 

на хемодиализа.  

Съпоставяйки дискутираните по-горе детерминанти за слаб имунен 

отговор, ние не установяваме статистически значима разлика между нива-

та на тези показатели в двете групи ХДП – от 2009 г. и 2014 г. Дори, про-

тивно на очакваното, групата с по-слаб имунен отговор (имунизираните 

през 2009 г.) е с по-ниска средна възраст и по-малък среден брой рискови 

фактори за пациент, за разлика от ХДП с висок имунен отговор (имунизи-

раните през 2014 г.). Най-вероятно това е следствие от модификацията на 

схемата и дозовия режим при групата от 2014 г., осигуряващи по-добър 

имунен отговор, съизмерим с този при възрастни без уремия (клинично 

здрави лица).  

Съществена особеност на ХДП, отговорили с протективни титри на 

HBV ваксината, е нетрайността на хуморалния имунен отговор – загубата 

на анти-HBs антитела при ХДП настъпва по-бързо, отколкото в общата по-

пулация. Една година след HBV имунизация по стандартна схема и доза (3 

х 20 µg) при здрави лица 77.2 – 82.5% от ваксинираните имат стойности на 

anti-HBs >10mIU/mL, докато при пациентите на хемодиализа, имунизирани 

по схема 4 х 40 µg, стойност на anti-HBs >10mIU/mL е установена в 53.3% 

(Shakhgil'dian, 1994). Изхождайки от всичко това, ние проследихме 6 от 12-

те имунизирани през 2009 г. ХДП около 5 години по-късно – през 2014 г., 

за наличие на трите основни HBV маркера (HBsAg, anti-HBc и аnti-HBs) 

(табл.21).  

Само един (№1) от 4-ма пациенти с първоначални постваксинални ни-

ва на аnti-HBs >100 mIU/ml продължава да поддържа този титър, при друг 

(№5) anti-HBs антителата са намалели, но в рамките на 50-100 mIU/ml, а 

при двама (№4 и №6) те са под защитния титър. При нито един от 6-те 

ХДП обаче, не се установява позитивиране на HBsAg и anti-HBc, включи-

телно и при пациента, който през 2009 г. e nonresponder (№3). Този болен 

подлежи на нова пълна ваксинална схема. От останалите 5 болни, отгово-

рили на първоначалната имунизация през 2009 г. с протективни стойности 

на аnti-HBs, при 4-ма през 2015 г. се налага поставяне на бустерна доза 

ваксина (табл.21).  
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Табл.21. Данни от проследяването на HBV серолпрофила при ХДП, имунизирани 

през 2009 г. с HBV ваксина по класическата схема 0-1-6 мес., 20 µg HBsAg 

Пациент, 

възраст, 

пол 

2009 г. 

Имунен 

отговор 

(аnti-HBs, 

mIU/ml) 

2014 г. 

Имунен 

отговор 

(аnti-HBs, 

mIU/ml) 

2014 г. 

HBsAg 

anti-HBc 

Препоръка 

 

1.В.П, 28г., 

жена 

>100 >100 HBsAg(-) 

anti-HBc(-) 

Eжегодно проследяване и бустер 

доза при необходимост 

2.В.К.,28 г., 

мъж 

50-100 10 HBsAg(-) 

anti-HBc(-) 

Поставяне на бустерна доза и 

ежегодно проследяване 

3.Г.Г., 62г., 

мъж 

<10 <10 HBsAg(-) 

anti-HBc(-) 

Започване на нова ваксинална 

схема и последващо проследяване 

4.К.К, 25 г., 

мъж 

>100 <10 HBsAg(-) 

anti-HBc(-) 

Поставяне на бустерна доза и 

ежегодно проследяване 

5.П.Л. 22г., 

мъж 

>100 76.2 HBsAg(-) 

anti-HBc(-) 

Поставяне на бустерна доза и 

ежегодно проследяване 

6.С.А,33 г., 

мъж 

>100 <10 HBsAg(-) 

anti-HBc(-) 

Поставяне на бустерна доза и 

ежегодно проследяване 

 
Бързото намаляване или загуба на анти-HBs антителата при пациенти-

те на диализа спрямо здравото население се дължи отново на имунната 
дисфункция, характерна за тези болни. Ето защо, докато при здрави иму-
нокомпетентни лица обикновено не се налага наблюдение на анти-HBs ти-
търа и поставяне на бустерни дози при ефективно проведена HBV имуни-
зация (особено, когато има документирано наличие на анти-HBs >100 
mIU/ml), то при болните на хемодиализа превенцията на HBV инфекцията 
следва да бъде свързана и с редовното проследяване титъра на анти-HBs 
антителата, с цел навременно определяне момента за прилагане на допъл-
нителна ваксинална доза. Поради липса на финансова обезпеченост, това 
не се извършва при ХДП у нас, но е залегнало в Европейските насоки за 
най-добри практики при пациенти на хемодиализа, съгласно които титрите 
на анти-HBs антителата при тези болни трябва да се проверяват на всеки 6-
12 месеца (European Best Practice Guidelines. Nephrol Dial Transplant, 2002; 
17:72–87).  

В заключение, независимо от някои недостатъци в проучването (деск-
риптивен характер, малообемна извадка), направен е първият опит в нашия 
хемодиализен център да бъдат обхванати пациенти с хронична бъбречна 
недостатъчност с HBV ваксинация, адаптирана за имунокомпрометирани 
индивиди: 4 дозова схема HBV ваксина (0-1-2-6м) в количество по 40μg 
HBsAg за всяка апликация. Полученото ниво на протекция (92.31%) е съ-
измеримо с това при клинично здрави възрастни индивиди. Имунизиране-
то на по-голям брой хемодиализирани пациенти с 4-кратна двойна доза 
ваксина срещу хепатит B (и последващо проследяване и оценка на коли-
чеството на постваксиналните anti-HBs антитела) ще покаже дали тази 
схема е ефикасна и приложима за цялата диализна популация у нас.  
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V. ИЗВОДИ  

 

1. В сероепидемиологично проучване сред обща популация от Пловдивска 

област се установява: 

• интермедиерно разпространение на HBV – HВsAg(+) при 3.96%, 

HBV маркери при 36.39%; 

• ниска HCV ендемичност – аnti-HCV(+) при 1.08%;  

• факторите: минал хепатит, хирургични интервенции, кръвопрелива-

не и контакт с болен от хепатит са сигнификантно и независимо 

свързани с позитивните за HBV маркери лица. 

2. Сред проучени интравенозни наркомани от Пловдивски регион е уста-

новено: 

• интермедиерно ниво на HBV – HBsAg(+) при 4.28%, HBV маркери 

при 34.28%. HBV маркерите (респ. anti-HBc антителата) са значимо 

по-разпространени сред ИВН, отколкото сред лица (20-29г.) от обща 

популация (р<0.05), което свидетелства за по-висока експозиция на 

ИВН към HBV; 

• нивото на HCV е хиперендемично – аnti-HCV(+) са 57.14% от ИВН; 

сред anti-HCV позитивните 77.5% са виремични; това обособява 

ИВН като резервоар и източник на HCV.  

• социо-демографските фактори: ниско образование, социална неанга-

жираност и принадлежност към ромския етнос са сигнификантно 

асоциирани и с двете вирусни инфекции при ИВН; хероинов прием 

≥48мес. и сексуален промискуитет са значимо свързани с HBV, а 

прием на дрога ≥24мес. и комплекс рискови фактори, отнасящи се до 

употребата на наркотика, са асоциирани с HCV. 

3. При пациенти от Хемодиализна клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ –

Пловдив се установява: 

• Интермедиерно ниво на HBsAg – 3.53%, но високо – на HBV марке-

ри – 68.24% през 2007 г.; HBV маркерите са сигнификантно по-

разпространени при пациентите на хемодиализа, отколкото при лица 

от обща популация (р<0.05), което е доказателство за по-голямата 

експозиция на хемодиализираните пациенти на HBV;  

• Очертава се тенденция за спад в HBV трансмисията за 7 г. период – 

anti-HBc позитивни са 65.88% от ХДП през 2007 г. и 48.53% – през 

2014 г.;  

• HCV инфекцията остава значително разпространена, макар и силно 

да намалява за 7 г. период – позитивни за anti-HCV и/или HCV RNA 

са 51.76% от ХДП през 2007 г. и 20.60% от ХДП през 2014 г.; паци-

ентите на хемодиализа остават резервоар и източник на HCV.  

• Хемотрансфузиите са рисков фактор за заразяване с HBV и HCV при 

ХДП през 2007 г., но загубват това значение при ХДП от 2013 – 14 г., 
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докато по-голямата продължителност на хемодиализата остава сиг-

нификантно асоциирана с HBV и HCV инфекциите и в двете проуч-

вани групи ХДП, което свидетелства за продължаваща нозокомиална 

трансмисия.  

4. Едновременно присъствие на HBV/HCV маркери се доказва при 0.68% 

от индивидите от обща популация. То е високо при рисковите контингенти 

– 25.71% при интравенозни наркомани и 42.35% при диализните пациенти 

(2007 г.). Както в обща популация, така и в рисковите групи се установява, 

че между наличието на anti-HBc антитела и anti-HCV позитивния статус 

съществува сигнификантна асоциация.  

5. Включването на anti-HBc антитела (освен HBsAg) в скрининга на риско-

ви групи за HBV разкрива по-прецизно относителния дял на лицата, които 

са имали контакт с този вирус.  

6. Проследяването на HCV RNA чрез PCR, наред с рутинното изследване 

за anti-HCV антитела с ELISA, е целесъобразно при ХДП, поради все още 

високото разпространение на HCV в диализната клиника. Този подход 

позволява своевременно откриване на нови случаи на остър хепатит С и 

спомага за по-ефикасния контрол на HCV инфекцията в лечебното заведе-

ние.  

7. При HCV виремичните пациенти на хемодиализа се установява безсимп-

томно протичане на инфекцията, с по-често нискостепенна виремия и с 

минимални лабораторни отклонения.   

8. Сред 37 подходящо подбрани ХДП не се откриват случаи на окултен хе-

патит С при изследване на периферно-кръвни мононуклеарни клетки за 

HBV RNA; допълнителни проспективни проучвания върху по-голям брой 

болни могат да изяснят съществува ли този феномен сред нашата попула-

ция ХДП.  

9. Извършена е количествена оценка на хуморалния имунен отговор след 

приложение на HBV ваксина на ХДП по схема и доза за имунокомпроме-

тирани. Ефикасността на този подход се потвърждава от сигнификантно 

по-високия процент отговорили с протективен титър anti-HBs антитела 

(92.31%), в сравнение с хемодиализирани пациенти, на които ваксината е 

приложена по рутинния метод и при които отговорилите са 50.0% 

(р=0.030).  
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VI. ПРИНОСИ 

 

Теоретични 

 

1. Извършено е първото проучване (в рамките на международния мул-

тицентров проект INTERREG II 1999 – 2000 г.) за разпространение-

то на HBV и HCV маркери сред над 2000 лица от обща популация в 

Пловдивска област. Установена е регионалната ендемичност за два-

та вируса – ниска за HCV и интермедиерна за HBV. Анализирана е 

връзката на основни демографски параметри и рискови фактори с 

наличието на HBV и HCV маркери. 

2. При изследване на интравенозни наркомани за разпространение на 

HBV и HCV за първи път у нас са приложени молекулярно-

генетични методи за определяне на HCV виремия (77.5% при anti-

HCV позитивните) и са тествани разширен набор HBV маркери. 

Анализирани са асоциациите на широк спектър социо-демографски 

и рискови фактори с наличието на HBV и HCV маркери. 

3. При две хронологично отдалечени изследвания (през 2007 г. и през 

2013 – 14 г.) на пациенти от Хемодиализна клиника за HBV и HCV 

за първи път у нас са приложени молекулярно-генетични методи за 

детекция на HCV RNA и са тествани разширен набор HBV маркери. 

При групата от 2013 – 14 г. е извършено първото в страната прос-

пективно проучване на хемодиализирани пациенти за HCV и HBV 

маркери, като са приложени едновременно имуноензимен метод и 

real-time PCR за диагностика на HCV. Този комплексен подход поз-

воли ранно откриване на остра HCV инфекция, както и доказване на 

авиремични anti-HCV позитивни пациенти. 

4. За първи път върху хемодиализирани пациенти у нас е приложена 

HBV ваксина по схема и дозировка за имунокомпрометирани, като 

се отчита високо ниво (92.31%) отговорили на ваксината със защи-

тен титър anti-HBs антитела.  
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Научно-приложни 

 

1. При проучване на интравенозни наркомани се доказва статистически 

значима връзка между ниския социален статус (ниско образование, 

социална неангажираност) и ромския етнос, от една страна, и нали-

чието на HCV и HBV маркери – от друга. Това очертава таргетните 

групи, към които да бъдат насочени превантивните програми в реги-

она. Тези програми трябва да обхванат преимуществено и начинае-

щите хероиномани, тъй като се установява, че втората година от нар-

козависимостта е критична за заразяване с HCV. 

2. Оценено е значението на детекцията на HCV RNA в проспективно 

проучване на хемодиализирани пациенти. Изследването на HCV 

RNA, наред с рутинното тестване за anti-HCV антитела, в условията 

на все още високо ниво на HCV инфекция в тази високорискова гру-

па, осигурява по-точна преценка на HCV разпространението и своев-

ременно откриване на нови случаи. 

3. Установена е по-голямата продължителност на хемодиализата като 

рисков фактор за HBV и HCV, което разкрива ролята на нозокомиал-

ната трансмисия на двата вируса и показва необходимостта от неп-

рекъснато поддържане въведените стриктни мерки за инфекциозен 

контрол в диализната клиника, в това число изолиране на позитивни-

те пациенти. 

4. При проучване нивото на HBV/HCV коинфекции се наблюдава сиг-

нификантна връзка между наличието на anti-HBc тотални антитела и 

HCV позитивния статус както при лицата от обща популация, така и 

при тези от двете рискови групи. Поради това е уместно при anti-

HCV и/или HCV RNA позитивни индивиди да бъде извършвано и 

тестване за anti-HBc тотални антитела като отправна точка за доказ-

ване или отхвърляне на HBV инфекция. Същият маркер установява-

ме да е полезен и при HBV скриниране на рискови групи, тъй като 

разкрива всички лица с минала експозиция. 

5. При болни на хемодиализа се установява значимо по-високо ниво от-

говорили със защитен титър anti-HBs антитела на HBV ваксина, при-

ложена по схема и в доза за имунокомпрометирани, в сравнение с 

ХДП, имунизирани по рутинния метод. Oбхващането на по-голям 

брой пациенти ще покаже дали тази схема e приложима за цялата 

популация ХДП в страната. 
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