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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  
 
 

Съкращения на български език: 

АБ Антибиотици 

АГ Акушерство и гинекология 

АМ Антимикотици 

ВВК Вулвовагинална кандидоза 

ВС Вагинален секрет 

ДЛСО Дистална и латерална онихомикоза 

ЗД Захарен диабет 

КС Кортикостероиди 

МИК Минимална инхибираща концентрация 

МПК Минимална подтискаща концентрация 

МЛ Микологична лаборатория 

ОМ Онихомикоза 

ОМк Онихомикоза нокти крака 

ОМр Онихомикоза нокти ръце 

ПБО Проксимална бяла онихомикоза 

ПСО Проксимална субунгвална онихомикоза 

Съкращения на латински език: 

AB Amphoteracin B 

Asp. Aspergillus 

C. Candida 

CAS Caspofungin 

CTRZ Clotromazole 

ECS Econazole  

E Epidermophyton 

FCZ Fluconazole 

ITZ Itraconazole 

KTZ Ketoconazole 

M Microsporum 

MCZ Miconazole 
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NY Nystatine 

ОМ Onychomycosis – гъбична инфекция на ноктите 

POS Posaconazole 

PN Pervias naturalis 

SC Sectio Cesarea 

Spp. Species (видове) 

Т. Trichophyton 

TC Tinea capitis – гъбична инфекция на капилициума 

TCG Tinea cutis glabrea – Гъбична инфекция на гладката кожа 

TI Tinea inquinalis – Гъбична инфекция на ингвиналните гънки 

TM Tinea manum – Гъбична инфекция на дланите 

TP Tinea pedis – Гъбична инфекция на ходилата 

VCZ Voriconazole 

Съкращения на английски език: 

ATCC American type culture collections (Американска колекция за типови култури) 

I Intermediate 

MICs Minimal inhibition concentrations (Минимални инхибиращи концентрации) 

NDF Non-dermatophytic fungi (Недерматофитни гъби – дрожди и плесени) 

PCR Polymerase chain reaction (Полимеразна верижна реакция) 

PCR- 

RFLP 

Polymerase chain reaction – Restriction fragment length polymorphism        

(Модификация на полимеразна верижна реакция) 

R Resistant (Резистентен) 

S Sensitive (чувствителен) 
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„Tempora et conditiones mutantur et morbi mutantur” 

 

                                                       Проф. д-р Иван Толев 

  

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

           Повърхностните микози са често срещани инфекциозни заболявания, които се 

причиняват от дерматофити, дрожди и плесени и засягат кожата и/или лигавиците. 

Протичането на гъбичните инфекции е пряко свързано с индивидуалните защитни 

сили, състоянието на кожата и макроорганизма като цяло. В детска възраст, честотата 

на гъбичните инфекции с определена локализация, е значително по-висока, в сравнение 

с възрастната популация, във връзка с все още неразвитата бариерна функция на кожата 

и намалената до липсваща секреция на мастните жлези до пубертета, която оказва 

фунгистатично действие при възрастните пациенти.   

            През последните години се наблюдава промяна в епидемиологията и клиничната 

картина на голям брой инфекциозни заболявания, включително и на микозите. Като 

инфекциозно заболяване, гъбичните инфекции показват известна динамика както в 

честотата, така и в етиологичната си структура. Това се обуслава както от 

индивидуалните особености на засегнатия организъм като пол, възраст, придружаващи 

заболявания и соматични особености, така и от аксцелерацията, променящите се 

фактори на средата - климат, атмосферни влияния, процесите на урбанизация и 

промяната в устойчивостта на микроорганизмите. Последните са свързани пряко и с 

фармакологичния прогрес, който изменя както тяхната чувствителност и 

резистентност, така също и техните адаптационни умения по отношение на 

възприемчивостта на гостоприемника и тяхната патогенност в условията на 

изменящите се фактори на околната среда. 

         Честотата на повърхностните микози с различна локализация варира в широки 

граници в различните проучвания, както по отношение на изследвания регион и 

популация, така също и по отношение на изследваните периоди. Това подчертава 

влиянието на социалните и културни фактори на страната и изследваната популация, 

които също са обект на времево-обусобени промени в начина на живот. Характерни за 

микозите са и някои териториални различия, които обуславят своеобразна динамика по 

отношение на превалиращия етиологичен причинител, които не са били обект на 

изследователска дейност до момента в България.  

           Във връзка с всичко това, ние решихме да проучим епидемиологията на 

повърхностните микози, с различна локализация в детската възраст, тяхната 
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етиологична структура в отделните възрастови групи и в отделните локализации, както 

и влиянието на рисковите фактори – фамилна обремененост, практикуване на спорт, 

контакт с животни, придружаващи заболявания, върху развитието на микози в детска 

възраст. С оглед доминантното присъствие на Candida spp.,в етиологията на микозите 

през първите години от живота, решихме да проучим връзката между майчината 

вулвовагинална кандидоза и Candida - колонизацията на новороденото, като особен 

рисков фактор, за развитието на кожно-лигавична кандидоза при малките пациенти. 

           Сред съществуващите в световен мащаб епидемиологични проучвания върху 

повърхностните микози, липсва сравнително проучване върху епидемиологичните 

аспекти на заболяването между отделни страни, което би допринесло за установяването 

на някои основни и специфични характеристики за инфекциозния процес в даденото 

населено място. За целта, ние проучихме териториално обусловените различия в 

епидемиологията на микозите в детска възраст, посредством сравнителен 

мултицентърен анализ върху онихомикозите и сравнителен междуцентърен анализ 

върху епидемиологията на Tinea capitis, с оглед значителните епидемиологични 

различия на тези заболявания, докладвани в литературата до момента, в различните 

географски райони.  

            Установената динамика на епидемиологичните тенденции наложи проучване на 

антимикотичната чувствителност на изолираните щамове, с оглед прецизиране на 

максимално ефективна и безопасна терапия сред педиатричната популация. Такова 

задълбочено проучване  върху особеностите на микозите в детска възраст, би обогатило 

теоритичните познания за заболяването като цяло и би дало практически насоки за 

подобряване на неговия контрол и превенция.  

          С поставената си цел и задачи върху разнородни по своята същност, но сходни по 

своята крайна идея проучвания, настоящият дисертационен труд се фокусира върху 

оптимизиране на познанията върху повърхностните гъбични заболявания в детска 

възраст, в конкретиката на териториалните и индивидуалните особености на 

населението и обкръжаващата ни среда. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

1. ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучи епидемиологията и етиологията 

на повърхностните микози в детска възраст, влиянието на рисковите фактори върху 

развитието на инфекцията и антимикотичната чувствителност на причинителите на 

повърхностните микози при лицата от 0 до 18 годишна възраст. 

2. ЗАДАЧИ 

За изпълнение на поставената цел, се формулираха следните задачи: 

1. Да се проучи епидемиологията и етиологията на повърхностните микози при лица 

от 0 до 18 годишна възраст. 

2. Да се проучи влиянието на рисковите фактори  – фамилна обремененост, контакт с 

животни, практикуване на спорт и придружаващи заболявания върху 

заболеваемостта от повърхностни микози в детска възраст. 

3. Да се проучи влиянието на майчината вулвовагинална кандидоза върху 

колонизацията на новороденото с Candida spp., като особен рисков фактор за 

развитие на кожно-лигавична кандидоза в ранна детска възраст. 

4. Да се проучи антимикотичната чувствителност на изолираните причинители- 

дерматофити, дрожди, плесени. 

5. Да се проучи и сравни епидемиологията и етиологията на Tinea capitis при пациенти 

до 18 годишна възраст в Пловдив, България и Солун, Гърция. 

6. Да се проучи и сравни епидемиологията и етиологията на онихомикозите при лица 

от 0 до 18 годишна възраст в Пловдив, Плевен и Солун. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. Клиничен материал на проучването (единици за наблюдение) (Табл.1): 

1.1.Група 1 – Пациенти, с доказана микоза в поне една локализация, в периода 

2014-2016, по данни на микологична лаборатория - Пловдив (n=157). 

1.2.Група 2 – Контролна група – лица, без микоза, активно набирани в периода 2014 

– 2016 (n-62). 

1.3.Група 3 – Клинично суспектни за вулвовагинална кандидоза бременни жени 

(n=80) и техните новородени (n=81), за периода 2014-2015 год. 

1.4.Група 4 – Пациенти, с доказана Tinea capitis, за периода 2004-2014, по данни на 

микологична лаборатория Пловдив (n=128 до 18 години) и микологична 

лаборатория Солун (n=246 до 18 години). 

1.5.Група 5 – Пациенти, с доказана онихомикоза, в периода 2003-2013, по данни на 

микологични лаборатории Пловдив (n=123), Плевен (n=94) и Солун (n=75). 

2. Методи  

2.1. Клинични методи 

2.1.1 Анамнеза (група 1,2,3); 

2.1.2 Клиничен преглед (група 1,2,3); 

Проведе се пълен клиничен преглед, като особено внимание се обърна на наличието на 

клинични данни за микоза при лицата от група 1,2 и данни за ВВК при бременните 

пациентки (група 3). Оцени се постнаталната адаптация на новородените (група 3), с 

последващо активно наблюдение, с оглед риска от развитието на кожно-лигавична 

кандидоза. 

2.1.3 Антропометрични методи (група 3); 

Измерване на ръст и тегло, обиколка на глава и гърди на новородените пациенти, с 

оглед спазване на включващия критерий за нормотрофичност на новородените и 

нормална постнатална адаптация  
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Табл.1 Разпределение на единиците за наблюдение, в зависимост от вида на 

епидемиологичното проучване: 

 

Изследван 

период 

Дизайн на проучването Изследвана популация 

(единици за наблюдение) 

Общ брой 

лица:  

2014 – 2016 

(задача 1) 

 

 

 

(задача 2)  

Проспективно епидемиологично 

проучване върху честотата, 

етиологията, локализацията и 

влиянието на рискови фактори върху 

развитие на микози в детска възраст. 

Група 1 – Пациенти, с микоза в 

поне една локализация от МЦ-

Пловдив n=157 

 

 219 

Група 2 – Контролна група 

n=62 лица, с наличие на рисков 

фактор, но без микоза 

2014 – 2015 

(задача 3) 

Проучване върху връзката между 

майчината ВВК и колонизацията на 

новороденото с дрожди от род 

Candida, с оглед, доминантното 

присъствие на дрожди от род Candida 

в етиологията на повърхностни 

микози в ранна детска възраст. 

Група 3  

n= 80 здрави бремени жени, 

клинично суспектни за ВВК, 

непосредствено преди 

раждането и техните 

новородени (n=81) 

161 

2015-2017 

(задача 4) 

Проучване върху антимикотичната 

чувствителност на дерматофити, 

дрожди и плесени към антимикотици 

за локална и системна употреба. 

Включените изолати са от 

проучване с група 1 и 3: 

n=45 дерматофита 

n=15 плесени 

n=41 Candida spp. 

101 

2004-2014 

(задача 5) 

 

 

 

 

Ретроспективно, международно 

сравнително епидемиологично 

проучване върху епидемиологията и 

етиологията на ТС при лица от 0 до 

18 години; 

Група 4 – Пациенти от 0 до 18 

години с доказана ТС: 

n= 128 лица от МЦ Пловдив; 

n= 246 лица от МЦ Солун; 

 

 

374 лица с 

ТС  

2003-2013 

(задача 6) 

Ретроспективно, мултицентърно 

сравнително епидемиологично  

проучване върху епидемиологията и 

етиологията на ОМ 

Група 5 – пациенти от 0 до 18 

год., с доказана ОМ: 

n=123 лица от МЦ Пловдив; 

n=94 лица от МЦ Плевен; 

n= 75 лица от МЦ Солун 

 

292 лица с 

ОМ 
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2.2. Анкетен метод, с въпросник и клинична карта;  

Попълни  се  новосъздаден  за  целите  на  изследването  въпросник  и клинична карта, 

съдържащи информация относно целите и задачите на проучването, за група 1,2,3. 

2.2.1 Група 1,2  

След подробно   разяснение  на   предстоящите  процедури   и   изследвания, 

родителят/настойникът на участниците в проучването подписва информирано съгласие. 

На всеки пациент е снета подробна анамнеза съобразно с изработения за целите на 

изследването въпросник. Във въпросника са регистрирани анамнестичните данни, 

които дават информация за: демографските данни (пол, възраст, населено място, 

придружаващи заболявания и терапия) и клиничен статус (наличие/ липса на микоза, 

други заболявания). Регистрират се данните по отношение на фамилна анамнеза за 

наличие на микоза в семейството (обитателите на дома), контакт с животни и 

практикуване на спорт. 

            2.2.2. Група 3  

 След подробно   разяснение  на   предстоящите  процедури   и   изследвания, 

участниците в проучването подписват два броя информирано съгласие, в качеството си 

на пациент и в качеството си на родител на новороденото.  

На всяка бременна пациентка е снета подробна анамнеза съобразно с изработените за 

целите на изследването въпросник и клинична карта. Във въпросника се регистрират 

анамнестични данни на бременната – години, паритет, гестационна седмица, 

придружаващи заболявания и медикация, наличие/липса на епизоди на ВВК по време 

на бременността, прилагана терапия, откклонения в бременността. В клиничната карта 

се регистрира клиничен статус в момента на прегледа, начин на родоразрешение, 

резултат от микологично излседване на вагинален секрет, видова идентификация на 

Candida spp, антимикотична чувствителност на изолирания щам. 

В клинична карта на новороденото се регистрира начин на родоразрешение, 

гестационна седмица, постнатална адаптация (АПГАР score на 1, 5 и 10 мин), 

приложени апаратни процедури и медикация, непосредствено след раждането, 

отклонения в лабораторните изследвания. 

Данните са регистрирани от медицинска документация и история на заболяването на 

новородените и техните майки, в отделение по неонатология към клиника по 

акушерство и гинекология „УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив. Резултат от микологично 

изследване на секрет от устна кухина и изпражнения, видова идентификация на 
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Candida spp, антимикотична чувствителност на изолирания щам се добавя към 

клиничната карта в микологична лаборатория на клиника по кожни и венерически 

заболявания „УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив. 

2.3. Лабораторни методи 

2.3.1 Микологични изследвания 

2.3.1.1. Директно микроскопско изследване с калиева основа 10% - 

материалът (частици от нокти, косми или сквами) се поставя на предметно 

стъкло, накапват се 1-2 капки калиева основа 10%, с последващо претояване във 

влажна камера за 30 мин., с цел лизиране на клетъчните елементи от роговия 

слой на епидермиса и визуализиране на мицелните нишки чрез светлинна 

микроскопия при увеличение х100-150. 

           2.3.1.2. Посявка на Sabouraud agar  (състав: 40г глюкоза, 10г пептон, 20г 

агар,1л дестилирана вода, pH 5,6). Материалът се посява в хранителната среда, 

непосредствено след взимането му и се култивира в термостат за 2 до 3 дни на 

температура 38°С, за дрождите от род Candida и 10-14 дни на температура 28
О
С за 

дерматофити и плесени. 

След инкубация в термостат, видовата идентификация на дерматофити е отчитана въз 

основа на тяхната макроскопска характеристика и вида на техните спори - конидии. За 

позитивни са приемани чисти култури, без наличие на плесени-замърсители. Растеж на 

единични колонии Candida са отчитани като негативни.  

2.3.2 Морфологична видова идентификация – микроскопска морфологична 

идентификация чрез светлинна микроскопия на нативен препарат от 

култура. 

Потвърждение на резултатите от културелното изследване е постигнато чрез 

обследване на микроскопската характеристика на дерматофити, дрожди  и плесени, 

посредством светлинна микроскопия на нативен препарат от култура и определяне на 

видовата пренадлежност, въз основа на морфологичната характеристика на спорите - 

макро и микроконидии. 

2.3.3. Видова идентификация на дрожди от род Candida 

Видова идентификация на изолираните дрожди се извърши чрез комерсиален API 

Candida тест  – API 20C AUX (BioMerieux, Marcy-l`Etoile, France), с последваща 

софтуерна обработка на резултатите. Стрипа на теста съдържа 20 лунки с 

дехидратирани субстрати, които позволяват осъществяване на 19 асимилационни теста, 

с последваща таблична, или софтуерна обработка на резултатите. Част от изолатите са 
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идентифицирани чрез търговски кит AUXACOLOR (BioRad, Marnes la Coquette, France) 

- идентификационна система, базирана също на принципа за асимилация на захари. 

2.3.4. Определяне на антимикотична чувстителност на дрожди 

2.3.4.1  Тест Fungifast (ELITech Group, Puteaux France) – включени са 37 изолата 

Candida spp. (n=37). Тестът включва изпитване на антимикотична чувствителност кьм: 

Amphotericin B, Flucytosin, Itraconazolе, Fluconazolе,Voriconazolе. При провеждане на 

изследването се спазиха препоръките на производителя. 

2.3.4.2.  Дисково дифузионен метод за изследване на антимикотична 

чувствителност на дрожди (CLSI M44-А2 стандарт за дрожди) - методология за 

дисково дифузионно изследване на гъбичките от род Candida. Този метод включва 

критерии за интерпретация големината на зоната за Fluconazole, Voriconazole и 

Caspofungin. Препоръчва се използването на хранителна среда Mueller-Hinton агар 

заместен с 0.2% глюкоза и 0.5µg/ml метиленово синьо. Търговско изработени хартиени 

дискове с Fluconazole, Voriconazole, Caspofungin, Nystatin и някои от локалните 

антимикотици (Clotrimazole, Ketoconazole, Miconazole). Големината на зоните на 

инхибиране и съответстващите им минимални инхибиращи концентрации са 

определени за дрожди от род Candida и изредените по-горе антимикотици. 

Минималните инхибиращи концентрации (МИК) на дрождите  са определени с 

комерсиални лентички по E-тест агар дифузионен метод с използването на Mueller-

Hinton агар, съдържащ 2% глюкоза и 0.5 мг метиленово синьо на литър и се отчитаха 

след инкубиране в продължение на 24 и 48 часа при 38
o
C (по стандарт CLSI M44-A2). 

Резултатите са интерпретирани, съобразно стандартизираните интерпретативни МИК 

гранични стойности и съответстващите им диаметри на зоните за in vitro изследване на 

чувствителност на видове Candida с препоръчани от  CLSI методи (Табл. 2,3).  

Качествен контрол на тестовете за чувствителност се проведе паралелно като с 

изследваните изолати се определят МИК и на референтни щамове от Американската 

Колекция за Типови Културии  (АТСС -American Type Culture Collection). Тези щамове 

имат известни, определени експериментално граници на МИК. При проведеното 

изследване се използват три щама: C. albicans АТСС 90028, C. parapsilosis АТСС 

22019, C. krusei ATCC 6258. Референтните стойности на МПК за тези щамове са 

представени в Таблица 3. 

Табл.2 Интерпретативни МИК гранични стойности и съответстващите им 

диаметри на зоните  на видове Candida по CLSI. 
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Антимикотик 

МПК breakpoint, в µg/ml (диаметър на зоните, в mm) 

Чувствителен 
Чувствителен 

(дозо-зависим) 

Интерме- 

диерен 
Резистентен 

Нечувст- 

вителен 

Fluconazole
d
 ≤ 8 (≥ 19) 16 – 32 (15 – 18) - ≥ 64 (≤ 14) - 

Voriconazole ≤ 1 (≥ 17) 2 (14 – 16) - ≥ 4 (≤ 13) - 

Itraconazole ≤ 0.125 (НН) 0.25 – 0.5 (НН) - ≥ 1 (НН) - 

Flucytosine ≤ 4 (НН) - 8 – 16 (НН) ≥ 32 (НН) - 

Anidulafungin
e
 ≤ 2 - - - >2 

Caspofungin
e
 ≤ 2.0 (≥ 11) - - - > 2 (≤ 11) 

Micafungin
e
 ≤ 2 - - - > 2 

 

Табл.3 Стойности на МИК на референтни щамове за качествен контрол. 

Антимикотик 
C. albicans АТСС 

90028 

C. parapsilosis АТСС 

22019 

C. krusei ATCC 

 6258 

Amphotericine B 0.125 – 0.5 0.25 – 1.0 0.5 – 2.0 

Flucitosine 0.5 – 2 0.064 – 0.25 ≥ 32 

Fluconazole 0.125 – 0.5 1 – 4 (8) 128 – ≥ 256 

Itraconazole 0.064 – 0.25 0.064 – 0.25 0.25 – 1 

Ketoconazole 0.008 – 0.023 0.032 – 0.125 0.25 – 1 

Voriconazole 0.004 – 0.016 0.016 – 0.064 0.25 – 1 

 

 2.3.5.Антимикотична чувствителност на изолираните щамове дерматофити и 

плесени. 

Проучването е проведено в Медико-диагностична лаборатория „СитиЛаб“- гр. Варна, 

финансирано от МУ-Пловдив. 

2.3.5.1. Дисково дифузионен метод за изследване на антимикотична чувствителност на 

дерматофити и плесени, чрез комерсиални дискове, натоварени с антимикотици, в 

съответна доза, представени на таблица 6. При провеждане на изследването са спазени 

указанията на производителя, в съображение с препоръките на Национален комитет за 

клинични и лабораторни стандарти (The National Committee for Clinical and Laboratory 

Standards), по протокол (M38-P)- стандарт за филаментни гъби.  

В проучването са включени по 5 щама от най-често изолираните причинители на 

микози в детска възраст, в рамките на проспективното епидемиологично проучване 

(n=60)(Табл. 4) 

 

Табл. 4 Разпределение на включените в изследването щамове дерматофити и 

плесени 
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Дерматофити n=45 Плесени n=15 

M. canis n=5 

M. nanum n=5 

M. ferrugineum n=5 

M. gypseum n=5 

E. floccosum n=5 

T. verrucosum n=5 

T. violaceum n=5 

T. mentagrophytes n=5 

T. rubrum n=5 

 

A. niger – n=5 

Penicillium – n=5 

Rhodotorulla – n=5 

        Общ брой: 60   

 

 

Използва се хранителна среда Mueller-Hinton агар заместен с 0.2% глюкоза и 0.5µg/ml 

метиленово синьо. Отчетени са след инкубиране в продължение на 72 часа при 35
o
C.  

При липса на растеж, културите са култивирани на стандартен Sabouraud агар. 

Използват се търговско изработени хартиени дискове с Posaconazole, Miconazole, 

Caspofungin, Amphoteracin B, Econazole, Voriconazole, Nystatin, Itraconazole, Fluconazole, 

Griseofulvin, Clotrimazole, Ketoconazole, които се предлагат на нашият пазар. 

Големината на зоните на инхибиране са определени от производителя. Резултатите са 

интерпретирани, съобразно стандартизираните интерпретативни гранични стойности и 

съответстващите им диаметри на зоните за in vitro изследване на чувствителност. 

Препоръчителни интерпретационни размери на зоната на инхибиция са 

стандартизирани както следва: 

 0-3мм – резистентни (R); 

 3-10 mm – интермедиерни (I); 

 >10 mm – чувтсвителни (S); 

На таблица 5 са представени включените в изследването антимикотици, натоварени в 

комерсиални дискове, в съответната доза, достъпни на пазара в момента на 

проучването. Резултатите са нанасeни в специално създадени за целта таблици (Табл.6). 

 

Табл. 5 Антимикотици, включени в проучването за антимикотична 

чувствителност с комерсиални дискове 

Антимикотик/доза Антимикотик/доза 

1.Posaconazole 5µg 7.Nystatin 100IU 

2.Miconazole 10 µg  8.Itraconazole  50µg 
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2.4.Епидемиологични методи  

2.4.1.Според участието на изследователя в хода на събитията по време на 

проучването: 

-Наблюдателно епидемиологично проучване (група 1,2,3); 

2.4.2. Според използването на аналитични методи: 

-случай-контрол – сравняване на определен брой случаи с определен брой здрави 

контроли (група 1,2); 

-кохортно – проследяване в определен период от време на група лица, експонирани на 

даден рисков фактор (група 2). 

2.4.3. Според вида на описваното явление: 

-корелационно – uзмерване на определени характеристики, описващи определено 

заболяване във връзка с дадени фактори като пол, възраст, време и т.н. (група 5,6); 

-описание на случай / серия от случаи – на базата на един или група пациенти с еднакви 

диагнози (група 1); 

-срезово – едновременно описване и оценка на разпространението на заболяването и 

рисковите фактори в добре дефинирана популация (група 1). 

2.4.4. Според вида на извършената интервенция: 

-рандомизирани – проучване на дадено явление при случайно разпределение на 

изследваните лица в две групи експериментална и контролна (група 1,2). 

-полеви изпитания – имат за обект здрави лица, за които се предполага, че могат да 

развият определено заболяване, под влияние на определен рисков фактор (група 2); 

2.4.5. Описателен епидемиологен анализ (група 5,6). 

Методът е използван за описание на разпространението на заболяванията във връзка с 

различни променливи като време, място и личностни характеристики (пол, възраст). 

Сравняват се моделите на проявите на заболяванията между и в пределите на дадена 

популация. Служат за определяне на промяна в епидемиологията на дадено заболяване 

и връзката и с течение на времето – сезонност, епидемични криви,  тенденции; 

3.Caspofungin 5ug 9.Fluconazole 25µg 

4.Amphotericin B 20µg 10.Griseofulvin 10µg 

5.Econazole 10µg 11.Clotrimazole 50µg 

6.Voriconazole 1ug 12.Ketoconazole 10µg 
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Определя се има ли разлика в честотата на заболяванията между отделни географски 

области. Изследва влиянието на личностните характеристики като пол, възраст, 

професионална и социална принадлежност и др. 

2.4.6. Аналитичен епидемиологичен анализ 

2.4.6.1. Корелационни (екологични) проучвания (група 1,5,6).   

Сравнява се честотата на заболяванията в различни популации или групи за един и 

същи период или едни и същи популации или групи за различни периоди от време  

2.4.6.2. Кохортни проучвания (група 1,2). 

Аналитичен наблюдателен тип проучвания, при които се проверяват етиологични 

хипотези чрез сравняване честотата на възникналите заболявания при проследяването 

им в продължителен период от време на две групи лица – експонирани и 

неекспонирани на даден рисков фактор.  

2.5. Статистически методи 

2.5.1. Описателни методи и методи за оценка 

-Вариационен анализ на количествени променливи: средна аритметична, стандартно 

отклонение (група 1,2,3,5,6); 

- Дескриптивен анализ (група 1,3,5,6); 

2.5.2. Непараметрични методи. 

-Тест на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) и тест на Шапиро-Уйлк (Shapiro-

Wilk)–проверка за нормалност на честотните разпределения при количествени 

променливи (група 1,2,3) 

-Тест на Ман-Уйтни (Mann-Witney) при сравняване на две независими групи, когато 

разпределението не е нормално (група 1,2). 

-Хи-квадрат тест (Chi-square test), при изследване на връзката между две категорийни 

променливи (група 3). 

-Корелационен анализ – за оценка на зависимостта между отделни променливи (група 

1,2). 

-Съотношения на шансовете, относителен риск - (Odds ratio – OR)- за определяне на 

риска (група 3). 

2.5.2 Динамичен анализ – определяне на тенденциите в динамиката за 

заболеваемостта (група 5,6). 

2.5.3. Графичен анализ (група 1,2,3,4,5,6) – за онагледяване на данните. 
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Като статистически достоверни са приемани стойностите на ниво на значимост на 

нулева хипотеза p<0,05, респективно с гаранционна вероятност по-голяма от 0.95 (95% 

интервал на доверителност). 

За обработка на данните от проучванията е използван специализирания статистически 

пакет SPSS 19.00 for Windows. За графичните изображения на резултатите използвахме 

отново SPSS 19.00, както и програми Microsoft Excel и Word. 

3.  Органи на наблюдение: 

Проучванията са извършени от главния изследовател (докторантът), под прякото 

ръководство на ръководителя на докторанта, с одобрение и съдействие от 

ръководителите на  Катедри по „Дерматология и венерология“ към МУ-Пловдив, 

Плевен и Солун; 

 и сътрудничеството на: 

- старши лаборант от микологична лаборатория към „Клиниката по кожни и 

венерически болести“ УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив; 

- началник-клиники и медицински персонал от „Клиника по акушерство и 

гинекология“- УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив; и „Отделение по неонатология, към 

клиника по акушерство и гинекология“ -УМБАЛ „СВ. Георги“ – Пловдив,  

- медицински персонал от „Национален институт по заразни и паразитни болести“- 

София.   

-медицински персонал от Медико-диагностична лаборатория „СитиЛаб“- гр. Варна. 

 

*Част от получените резултати са изследвани в рамките на вътреуниверситетски, 

междукатедрен научноизследователски проект НО-07-2014 „Проучване върху 

влиянието на майчината вулвовагинална кандидоза вурху Candida – колонизацията на 

новородени от майки с ВВК, с ръководител на проекта доц. д-р Л.Зисова, главен 

изследовател д-р А. Чокоева, финансиран от „Медицински Университет“ – Пловдив. 

 

4.  Място и време на проучването: 

Обработката на данните и анализа на получените резултати са проведени в „Клиниката 

по кожни и венерически болести“ УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив.  

Период на проучването:  30.09.2013 г. – 30.03.2017 год. 

 

5. Етика  
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Всички проучвания са направени с одобрението на комисията по етика към 

Медицински Университет -Пловдив, след предварително подписано информирано 

съгласия за групи 1,2,3. Спазени са изискванията на Декларацията от Хелзинки за 

правата на изследваните лица. Изследванията са извършени съобразно изискванията на 

добрата клинична практика. 

 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Резултати от проспективно епидемиологично проучване върху 

епидемиологията и етиологията на повърхностните микози в детска 

възраст.  

1.1. Обща характеристика на пациентите с доказана микоза. 

В проучването са включени 157 пациента, на възраст от 0 до 18 години (средна възраст 

7 +/- 1.2), с доказана микоза в поне една локализация, чрез културелен микологичен 

метод (посявка на Сабуро агар, с последваща морфологична видова идентификация на 

нативен препарат от култура). 

1.1.1. Разпределение на лицата с микоза, в зависимост от пола 

97 от общо 157 пациента са от мъжки пол (61.8%), докато лицата от женски пол са n=60 

(38.2%). Половата предилекция е в полза на момчетата, със съотношение м:ж 97:60 

(61.8%:38.2%). 

1.1.2. Разпределение на лицата с микоза, в зависимост от възрастта. 

Пациентите са разделени в 3 възрастови групи: 0-3 години – n=43 (27.4%), 3-12 години- 

n=84 (53.5%), 12-18 години- n=30 (19.1%) (Фиг. 1). 

 

Фиг. 1 Разпределение на лицата с микоза, по възрастови групи 
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1.1.3. Разпределение на лицата с микоза, в зависимост от населеното място, в което 

живеят (град/село) 

За да се проучи влиянието на урбанизацията върху наличието или липсата на инфекция, 

нейната локализация и причинител, се проучи местоживеенето на включените 

пациенти. 77.1% от включената в изследването популация е с градско местоживеене 

(n=121), докато 22.9% са със селско местожителство (n=36). 

1.1.4. Разпределение на лицата с микоза, в зависимост от анамнестичните 

данни за наличие/липса на придружаващи рискови фактори за развитие 

на микоза (Фиг. 2) 

 

 

Фиг. 2 Разпределение на лицата с микоза, в зависимост от наличие/липса на 

рисков фактор за развитие на микоза; 

a) Фамилна анамнеза 

Позитивна фамилна анамнеза за микоза в семейството, в дома, който обитава пациента 

е установена при 14% от случаите (n=22). В мнозинството от случаите, такава не е 

установена (n=135, 86%). 

b) Практикуване на спорт 

16.6% от пациентите (n=26) са активно спортуващи. При мнозинството от случаите с 

потвърдени микози в детска възраст (n=130, 82.4%), спортът не е придружаващ рисков 

фактор. 

c) Контакт с животни 
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19.7% от включените пациенти са в контакт с домашни животни (n=31), докато 80.3% 

от тях (n=123) отричат за наличието на такъв. 

d) Придружаващи заболявания 

Анамнестични данни за съпътстващи заболявания са позитивни при 34/157 пациента 

(21.65%), докато при 127 (78.35%) от тях, такива не са докладвани. 

Най-често се среща дерматологична придружаваща патология, установена при n=12/34 

пациента с микоза и придружаващо заболяване (35.3%). Групата на кожните 

заболявания съставлява 8.28% от всички случаи на микози в детска възраст, сред 

изследваната популация (n=12/157). 

8/12 от лицата с микоза (66.6%) са с атопичен дерматит, докато 5/12 (41.6%)- с  

псориазис. 

Ендокринологични нарушения са докладвани от 7/34 пациента (20.6%), най-често от 

които - захарен диабет (71.4%). 

Онкохематологична придружаваща патология е установена при 7/34 (20,6%). 

Заболявания на дихателната система са придружаващи при 2 пациента (5,9%), 

включващи астма (n=1) и пневмония (n=1). 

2/12 пациента (5,9%) са с вродени генетични аномалии (Синдром на Даун). 

2/12 с детска церебрална парализа (5.9%). 

1/12 с хроничен гломерулонефрит (2.9%) (Фиг. 3). 
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Фиг. 3 Разпределение на пациентите с микоза, според придружаващите 

заболявания 

e) Наличие на съпътстваща терапия 

33 от 34 (97.0%) пациента с придружаващи заболявания са със съпътстваща терапия 

към момента на микологичното изследване. 124 (78.9%) от включените пациенти 

(n=157) не приемат системно терапия и не съобщават за такава към момента на 

изследването. 

 

1.2. Дескриптивен анализ на повърхностните микози в детска възраст 

1.2.1. Честота на повърхностните микози в детска възраст 

Честотата на потвърдените микози в детска възраст в МЛ Пловдив, за изследвания 

период е 3.68% от всички пациенти, изследвани за микоза (n=4 252 пациенти общо) 

(Табл. 2). Абсолютният броят пациенти под 18 год, с доказана микоза в поне една 

локализация, с морфологична идентификация на етиологичния причинител за 

изследвания период е 157.  

Табл. 2 Честота на микозите при пациенти под 18 години, според общата 

популация на пациенти, изследвани за микоза 

         Година 

        (n) 

   Микози 

 <18 год. 

Пациенти 

общо 

       (%)  

Mикози 

<18 год. 

 2014 55 1428 3.85% 

2015 57 1483 3.84% 

2016 45 1342 3.35% 

 Общо: 157 4252 3.68% 

 

 

1.2.2. Сезонност на микозите в детска възраст 

Направеният анализ на случаите на микози в детска възраст, разпределени според 

сезона, в който са диагностицирани, установи най-висок относителен дял на микозите, 

диагностицирани в есенния сезон (септември, октомври, ноември)- n=67 (42.7%). Най-

ниска честота на случаите с микоза се установява през пролетния сезон (март, април, 

май) – n=25 (15.9%) (Фиг.4). 
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Фиг. 4 Разпределение на случаите, в зависимост от сезона на диагностициране на 

микозата 

 

1.2.3 Локализация на микозата в детска възраст 

Изолираното засягане на една локализация доминира сред изследваната популация, 

като пациентите със засягане на повече от една локализация са 2.5% (n=4). 

Най-често засегнати от гъбична инфекция сред педиатричната популация са ноктите. 

OM е установена при 63 от общо 157 пациента (40.1%). n=26 от тях с поразяване нокти 

ръце (n=26; 41.2%) и n=37 с поразяване на нокти крака (n=37; 58.8%). 

Tinea capitis се установява при 41 пациента (26.1%). Засягане на гладка кожа от гъбична 

инфекция - при 30 от пациентите (19.1%), докато изолирано засягане на длани или 

стъпала се наблюдава при 6 пациента (3.8%). 

Положителен резултат от изследване на вагинален секрет и секрет от glans penis се 

установява при 4 пациента (2.5%). Локализация на микозата в ингвинална гънка се 

наблюдава при 9 пациента (5.73%) (Фиг.5). 
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Фиг. 5 Разпределение на лицата с микоза, в зависимост от локализацията на 

инфекцията. 

 

1.2.4. Разпределение на микозите по локализациите, в зависимост от пола на 

пациентите 

Получените резултати установяват, че женският пол е най-често засегнат от микоза на 

капилициума (ТС) (28.3%), докато при мъжкият пол, се среща най-висока честота на 

поразяване на ноктите на краката (25.8%). 

TCG се наблюдава по-често при мъжкия пол, в сравнение с женския (20,6%: 16.7%), 

докато ОМ на ръцете се среща по-често при момичета (23.3%:12.4%). Засягането на 

ингвиналната гънка се наблюдава по-често при момчета, в съотношение 6:3 в 

абсолютен брой случаи. Положителни проби от вагинален секрет и glans penis се 

установяват при еднакъв брой момичета и момчета (2:2), докато tinea pedis/manum се 

позитивира само при момчета (Табл.3, Фиг. 6). 

 

Табл. 3 Разпределение на пациентите, взависимост от пола и локализацията на 

микозата 

 

 
локализация 

Общо: TC TCG ОМр ОМк TI ВС/gl TP/TM >1 

 мъж  24 20 12 25 6 2 6 2 97 

 24,7% 20,6% 12,4% 25,8% 6,2% 2,1% 6,2% 2,1% 100,0% 

жена  17 10 14 12 3 2 0 2 60 

 28,3% 16,7% 23,3% 20,0% 5,0% 3,3% ,0% 3,3% 100,0% 

Общ брой  41 30 26 37 9 4 6 4 157 

 26,1% 19,1% 16,6% 23,6% 5,7% 2,5% 3,8% 2,5% 100,0% 
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Фиг. 6 Разпределение на случаите с микоза, според локализацията на микозата, в 

зависимост от пола (абсолютен брой случаи) 

 

1.2.5.  Разпределение на случаите, според локализацията на микозата, в 

зависимост от възрастовата група (Табл. 8). 

Най-често засегната от микоза, според получените от нас резултати е възрастовата 

група 3-12 години . 84 от 157 пациента с микоза общо (53.5%) са на възраст между 3 и 

12 години (SD 7+/-1.6 години). 

Най-често срещаната микоза при пациентите до 3 години е онихомикозата. Тя се 

установява при 48.8% (n=21) от пациентите в тази група, като 16.3% от всички случаи в 

тази възраст, ОМ е засегнала ноктите на ръцете, а в 32.6% от случаите, такава се е 

установила при ноктите на краката. Често срещана локализация на патологичния 

процес в тази възраст се оказва ингвиналната гънка (n=9, 20.9%). Засягане на тази 

локализация не се открива при пациентите на възраст 3-12 и 12-18 години. 

Най-често срещаната микоза при пациентите до 3-12 години е TC. Тя се установява при 

35 (41.7%) от пациентите в тази възрастова група. ОМ се диагностицира с относително 

висока честота и в тази възрастова група, като тя се среща при 32 (38.0%) от 

пациентите. 

Най-често срещаната микоза при пациентите до 12-18 години е TCG. Тя се 

идентифицира при 11 (36.7%) от пациентите в тази група, следвана от ОМ- 

диагностицирани при 10 (33.3%) от случаите на микоза при пациенти от 12 до 18 

години.  

Табл. 8 Разпределение на микозите по локализация в отделните възрастови 

групи 

 

Възраст    
локализация 

Общо: TC TCG OMр ОМк TI ВС/gl TP/ТM >1 

  

<3 

 3 5 7 14 9 3 0 2 43 

 7,0% 11,6% 16,3% 32,6% 20,9% 7,0% ,0% 4,7% 100,0% 

3-12  35 14 15 17 0 0 2 1 84 

 41,7% 16,7% 17,9% 20,2% ,0% ,0% 2,4% 1,2% 100,0% 

12-18  3 11 4 6 0 1 4 1 30 
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 10,0% 36,7% 13,3% 20,0% ,0% 3,3% 13,3% 3,3% 100,0% 

Общо:  41 30 26 37 9 4 6 4 157 

 26,1% 19,1% 16,6% 23,6% 5,7% 2,5% 3,8% 2,5% 100,0% 

 

1.3. Етиологична структура на повърхностните микозите в детска възраст 

Етиологичната структура на микозите в детска възраст включва 15 биологични вида 

гъби - 10 дерматофита (66.6%), 2 вида дрожди – (13.4%) и 3 вида патогенни плесени 

(20.0%). 

97 от микозите в детска възраст са причинени от дерматофити (61.8%). При 32 от 

инфектираните пациенти са изолирани дрожди от род Candida (20.4%). Патогенни 

плесени са изолирани при 26 от пациентите (16.6%). (Фиг.7). 

 

 

Фиг. 7 Разпределение на етиологичните причинители на микози в детска възраст, 

според биологичния им вид 

 

1.3.1. Разпределение на отделните видове дерматофити - причинители на микози в 

детска възраст (Фиг. 8). 

M. canis (n=20) и M. gypseum (n=21) са най-често изолираните дерматофити, причинили 

микоза в детска възраст, идентифицирани при относително еднакъв брой пациенти, без 

статистически значима разлика в честотата им (20.61%:20.64%). 

T. mentagrophytes се идентифицира при 14.4% от изследваната популация (n=14), 

следван от T. violaceum, който е установен при 12 (9.8%) и T. verrucosum, изолиран 

съответно при 9 (9.8%). M. audoinii и M. ferrugineum са причинили микози в детска 
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възраст при 7 от 157 пациента (7.3%). T. rubrum е открит като етиологичен причинител 

при 3 от случаите (3.1%), а E. floccosum- само при 1 (1.03%). 

1.3.2. Разпределение на дрождите-причинители на микози в детска възраст 

Дрождите от род Candida превалират като етиологични причинители на микоза при 

пациентите под 18 годишна възраст. Те са идентифицирани при 32 от пациентите 

(20.4%), докато дрожди от род Malassezia са установени при 2 (1.2%) от включената 

популация, чрез директно микроскопско изследване.  

1.3.3. Разпределение на плесените - причинители на микози в детска възраст 

Плесени са идентифицирани от микотични лезии при 26 от пациентите под 18 години 

(16.5%). Aspergillus spp. са доказани в 12/26 случая (46.1%), разпределени както следва: 

A. niger- 75.0% (n=9/12) и A. flavus –25.0% (n= 3/12). 

Rhodotorulla е изолирана при 4/26 случая (15.4%), а Penicillium – при 10/26 (38.5%) 

(Фиг.8). 

 

 

Фиг. 8 Причинители на повърхностни микози в детска възраст (азбучен ред) 

 

1.3.4. Разпределение на етиологичните причинители, взависимост от 

локализация на микозата (Табл. 9). 

Дрожди от род Candida (n=32) са идентифицирани най-често, като причинител на 

ОМ – n=18/32 (56.25%), в съотношение нокти ръце: нокти крака, респективно: 

n=12:n=6 (37.5%:18.8%). 
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28.1% от случаите, причинени от Candida spp., засягат гънките, докато при 9.4% 

(n=3), дрождите се изолират от вагинален секрет/glans penis. При 2 от случаите 

(6.3%), инфекцията е засегнала повече от една локализация. 

Дрожди от род Malassezia (n=2) са идентифицирани, като етиологичен причинител 

при 2 случая на засягане на гладката кожа, под формата на Pityriasis versicolor. 

 M. canis (n=20) е най-чест причинител на TC (n=13, 65%), с последващо най-често 

засягане на гладка кожа (n=6, 30.0%), докато едновременно засягане на гладка кожа и 

капилициум е установено при 1 пациент (5.0%) 

M. gypseum (n=21), се идентифицира при 9 от случаите на TCG (42.9%), 3 от случаите 

на ТС (14.3%), 6 от случаите на ОМ на нокти крака (28.6) и 2 от случаите на ОМ на 

нокти ръце (9.5%). При един пациент (4.8%) се установява засягане на повече от една 

локализация с този причинител.  

M. ferrugineum (n=7) се изолира най-често при пациенти с ОМ на нокти крака (n=5, 

71.4%), и при двама пациенти с TCG (28.6%).  

M. nanum (n=3) се идентифицира при по един пациент с TCG (33.3%), OM нокти 

крака (33.3%) и ОМ нокти ръце (33.3%). 

M. audoinii (n=7) причинява най-често ТС (n=5, 71.4%) и значително по-рядко ОМ на 

нокти крака (n=1, 14.3%) и TM (n=1, 14.3%). 

T. mentagrophytes (n=14) се установява при 7 пациента с ОМ - на нокти крака (n=4, 

28.6%), и n=3 на нокти ръце (21.4%), 3 пациента с ТС (21.4%), 1 с TCG (7.1%), 2 

пациента с TP/TM (14.3%) и при един пациент с баланопостит (7.1%).  

T. rubrum (n=3) се идентифицира при един случай на ТС (33.3%), една ОМ на нокти 

ръце (33.3%) и една ОМ на нокти крака (33.3%). 

T. verrucosum (n=9) е причинител на n=4 случая на ТС (44.4%) и n=4 случая на ОМ – 

n=3 от тях на нокти крака (33.3%) и n=1 (11.1%) на нокти ръце.  

T. violaceum (n=12) се изолира при n=5 случая на ТС (41.7%), n=2 случая на TCG 

(16.7%), n=4 случая на ОМ на нокти крака (33.3%) и един случай на TM (8.3%). 

E. floccosum (n=1) причинява само ТС, според получените резултати (n=1, 100%). 

A. niger (n=9), се идентифицира при n=4 от случаите със засягане на капилициума 

(44.5%), n=1 със засягане на гладка кожа (11.1%), n=2 от случаите на ОМ на нокти 

ръце (22.2%) и n=2 от ОМ нокти крака (22.2%). 

A. flavus (n=3) се изолира при един пациент с TCG (33.3%) и двама пациенти със 

засягане на нокти ръце (66.7%). 
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Penicillium (n=10) е етиологичен причинител най-често на TCG (n=4, 40.0%), и ОМ 

(n=4), при респективно n=2 случая на засягане на нокти ръце (20.0%) и n=2 ОМ на 

нокти крака (20.0%). При един пациент Penicillium се изолира от капилициум (10.0%) 

и при един от стъпала (10.0%). 

Rhodotorulla (n=4) се изолира при 2 пациенти с ОМ на нокти крака (50.0%) и при по 

един със засягане на гладка кожа (25.0%) и капилициум (25.0%).  

Табл.13 Разпределение на етиологичните причинители 

 

 
локализация 

Общо: TC TCG OMр ОМк ТI ВС/g TP/TM >1 

 Asp. flavus  0 1 2 0 0 0 0 0 3 

 ,0% 33,3% 66,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Asp. niger  4 1 2 2 0 0 0 0 9 

 44.5% 11.1% 22.2% 22.2% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Candida spp.  0 0 12 6 9 3 0 2 32 

 ,0% ,0% 37,5% 18,8% 28,1% 9,4% ,0% 6,3% 100,0% 

E.floccosum  1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

M.audoinii  5 0 0 1 0 0 1 0 7 

 71,4% ,0% ,0% 14,3% ,0% ,0% 14,3% ,0% 100,0% 

M.canis  13 6 0 0 0 0 0 1 20 

 65,0% 30,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 100,0% 

M.ferrug  0 2 0 5 0 0 0 0 7 

 ,0% 28,6% ,0% 71,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

M.gypseum  3 9 2 6 0 0 0 1 21 

 14,3% 42,9% 9,5% 28,6% ,0% ,0% ,0% 4,8% 100,0% 

M.nanum  0 1 1 1 0 0 0 0 3 

 ,0% 33.33% 33.33% 33.33% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Mallasezia  0 2 0 0 0 0 0 0 2 

 ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Penicillium  1 4 2 2 0 0 1 0 10 

 10,0% 40,0% 20,0% 20,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% 100,0% 

Rhodotorulla  1 1 0 2 0 0 0 0 4 

 25,0% 25,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

T. mentagr.  3 1 3 4 0 1 2 0 14 

 21,4% 7,1% 21,4% 28,6% ,0% 7,1% 14,3% ,0% 100,0% 

T. rubrum  1 0 1 1 0 0 0 0 3 
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 33,3% ,0% 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

T.verrucosum  4 0 1 3 0 0 1 0 9 

 44,4% ,0% 11,1% 33,3% ,0% ,0% 11,1% ,0% 100,0% 

T. violaceum  5 2 0 4 0 0 1 0 12 

 41,7% 16,7% ,0% 33,3% ,0% ,0% 8,3% ,0% 100,0% 

Общ брой:  41 30 26 37 9 4 6 4 157 

 26,1% 19,1% 16,6% 23,6% 5,7% 2,5% 3,8% 2,5% 100,0% 

 

1.4. Разпределение на пациентите с микоза, в зависимост от наличието на 

придружаващ рисков фактор за развитие на инфекцията. 

1.4.1. Фамилна обремененост и микоза (Табл. 10) 

При 135 от пациентите с микоза (85.9%), не се установява фамилна обремененост по 

анамнестични данни на родителите. Анамнестични данни за фамилна обремененост с 

наличие на микоза при друг член от семейството са установени при 22 от пациентите 

(14.1%). При 9 (40.9%) от случаите с позитивна анамнеза за фамилна обремененост, са 

засегнати ноктите на ръката, при 4 (18.2%), микозата засяга капилициума, при 9.1%- 

гладката кожа. Засягане на повече от една локализация е установена при 3 (13.6%) от 

пациентите с позитивна фамилна обремененост. 

 

Табл. 10 Разпределение на микозите по локализация, в зависимост от 

негативна/позитивна анамнеза фамилна обремененост 

 

Фамилна 

обремененост 

локализация 

Общо TC TCG OMр OMк TI 

ВС/ 

glans  TP/TM >1 

   4 2 9 3 1 0 0 3 22 

да 18,2% 9,1% 40,9% 13,6% 4,5% ,0% ,0% 13,6% 100,0% 

  не 37 28 17 34 8 4 6 1 135 

 27,4% 20,7% 12,6% 25,2% 5,9% 3,0% 4,4% ,7% 100,0% 

Общ 

брой 

 41 30 26 37 9 4 6 4 157 

 26,1% 19,1% 16,6% 23,6% 5,7% 2,5% 3,8% 2,5% 100,0% 
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1.4.2. Спорт и микоза 

26 (16.5%) от изследваната популация пациенти под 18 години упражнява активно 

спорт: n=7 (26.92%) бойни изкуства; n=4 (15.38%) борба; n=5 (19.23%) футбол; n=4 

(15.38%) народни танци; n=3 (11.53%) балет; n=2 (7.69%) плуване; n=1 (3.84%) спортна 

гимнастика.  

При 100% от случаите на засягане на дланите и стъпалата (n=6), пациентите спортуват. 

При 26.9% (n=7) от спортуващите пациенти, има засягане на ноктите на краката (Табл. 

11). 

 

 

1.4.3. Животни и микоза 

Анамнеза за наличие на контакт с животни е сьобщена при 31 (19.7%) от пациентите с 

микоза. При 126 (80.3%) от пациентите с микоза, няма данни за контакт с животни. 

Установява се, че при 15 (48.4%) от пациентите с животни, микозата засяга 

капилициума, при 8 (25.8%) от тях е засегната гладката кожа. Получените резултати 

показват, че контактът с животни се асоциира в най-висока степен с микозите, засягащи 

капилициума (48.4%) и гладката кожа (25.8%) (Табл. 12). 

 

 

 

 

 Табл. 11 Разпределение на микозите по локализация, в зависимост от 

анамнезата за практикуване на спорт 

Спорт 
 локализация 

Общо: TC TCG ОМр ОМк TI ВС/gl  TP/TM >1 

 да  2 9 1 7 0 0  6 1 26 (16.5%) 

 7,7% 34,6% 3,8% 26,9% 0,0% 0,0%  23,1% 3,8% 100,0% 

не  39 21 25 30 9 4  0 3 131(83.5%) 

 29,8% 16,0% 19,1% 22,9% 6,9% 3,1%  ,0% 2,3% 100,0% 

Общо:  41 30 26 37 9 4  6 4 157 

 26,1% 19,1% 16,6% 23,6% 5,7% 2,5%  3,8% 2,5% 100,0% 
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Табл. 12 Локализация на микозата, в зависимост от анамнезата за контакт с 

животни 

 

Животни  
локализация 

Общо: TC TCG ОМр ОМк TI  ВС TP/TM >1 

  да 15 8 3 3 0 0 1 1 31 

(19.7%) 

 48,4% 25,8% 9,7% 9,7% ,0% ,0% 3,2% 3,2% 100,0% 

  не 26 22 23 34 9 4 5 3 126 

(80.3%) 

 20,6% 17,5% 18,3% 27,0% 7,1% 3,2% 4,0% 2,4% 100,0% 

 Общ брой 41 30 26 37 9 4 6 4 157 

 26,1% 19,1% 16,6% 23,6% 5,7% 2,5% 3,8% 2,5% 100,0% 

 

1.4.4. Коморбидност и микоза в детска възраст 

34 (21.65%) от пациентите в изследваната популация, имат придружаващо заболяване, 

за което приемат съответна терапия. Установява се, че най-висока степен на асоциация 

между локализацията на микозата и придружаващото заболяване има при захарния 

диабет и атопичния дерматит и микозите на гладката кожа. При 100% от пациентите 

със синдром на Даун (n=3), микозата е локализирана в ингвиналната гънка (Табл.13). 

 

Табл. 13 Разпределение на случаите, според локализацията на микозата, в 

зависимост от вида на придружаващото заболяване 

 

 

Придружаващи 

заболявания 

локализация 

Общо: TC TCG OMр ОМк TI ВС/g ТM/TP >1 

 ендокринологични  1 4 0 2 0 0 0 0 7 

(4.45%) 

 14,3% 57,1% ,0% 28,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 дихателна система  0 0 1 0 1 1 0 0 3 

(1.91%) 

 ,0% ,0% 33,3% ,0% 33,3% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

 други  0 1 0 1 3 0 0 0 5 

(3.18%) 

 ,0% 20,0% ,0% 20,0% 60,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 дерматологични  3 4 1 0 3 1 0 0 12 

(7.64%) 
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 25,0% 33,3% 8,3% ,0% 25,0% 8,3% ,0% ,0% 100,0% 

 онхохематологични  2 1 0 2 2 0 0 0 7 

(4.45%) 

 28,6% 14,3% ,0% 28,6% 28,6% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 няма  35 20 24 32 0 2 6 4 123 

(78.34) 

 28,5% 16,3% 19,5% 26,0% ,0% 1,6% 4,9% 3,3% 100,0% 

Общо:  41 30 26 37 9 4 6 4 157 

 26,1% 19,1% 16,6% 23,6% 5,7% 2,5% 3,8% 2,5% 100,0% 

 

 

 

2. Резултати от проучване върху влиянието на рисковите фактори при 

пациенти с микоза, в сравнение с контролна група лица, без микоза 

 

2.1.Обща характеристика на лицата от контролната група. 

Лицата от контролната група (n=62) са набирани активно, сред амбулаторни и 

стационарни пациенти на „ККВБ“- Пловдив, пациенти от амбулаторна педиатрична 

практика (ДКЦ 4-Пловдив) и лице от група по карате и народни танци към ЦДГ 

„Надежда“,  гр. Асеновград. 

62 пациента на възраст под 18 години, (SD 10 +/- 2.04 години), които нямат клинични и 

лабораторни данни за наличие на микоза, 27 от тях мъже (43.54%), 35- жени (56,46%).  

20 (32.25%) от тях активно спортуващи: 

 10 (50.0%) от група по бойни изкуства,  

 5 (25.0%) от група по народни танци,  

 5 (25.0%) от група по плуване. 

Позитивна фамилна анамнеза за наличие на микоза имат 10 от 62 деца общо (16.2%). 

Според наличието на придружаващо заболяване, децата са раздалени в 6 групи: 

38 (61.3%) от включените лица имат друго заболяване.  

 23 деца (37.9%) са с друго дерматологично заболяване (включително атопичен 

дерматит, пиодермия и псориазис).  

 2(3.22%) съобщават за захарен диабет,  

 4 (6,45%) са с хронична патология на дихателната система (астма), 6 (9.67%)- с 

онкохематологично заболяване,  

 2от децата (4.83%) са с генетични аномалии,  
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24 (38.7%) не съобщават за хронично заболяване.  

25 (40.32%) от включените в контролната група лица не приемат системна терапия, 

докато 39 от всички лица (62.9%) приемат системна терапия към момента на прегледа.  

19 (30.6%) от включените в контролната група лица съобщават за контакт с животни, 

докато при 43 (69.4%), такъв не се установи (Фиг.9). 

 

 

Фиг. 9 Разпределение на лицата от контролната група, в зависимост от 

наличие/липса на рисков фактор за развитие на микоза. 

 

С цел, установяване на зависимостта между наличието на рисков фактор и наличието на 

микоза, сравнихме относителния дял на децата от групата пациенти с микоза, с 

относителният дял на децата от групата пациенти без микоза, като сравнителен 

критерий е експозицията на един и същ рисков фактор. 

2.1.1. Фамилна обремененост 

При съпоставяне на пациентите с микоза и позитивна фамилна обремененост, с 

контролната група лица без микоза, но с позитивна фамилна анамнеза за такава, се 

установи, че 22 (68.75%) от всички фамилно обременени деца имат и микоза, като този 

процент надвишава относителния дял на децата, които са фамилно обременени и нямат 

микоза (n=10; 31.25%), като установената разлика е статистически значима (p=0.010) 

(Табл.14). 

 

Табл. 14 Разпределение на пациентите с фамилна обремененост, според наличието 

или липсата на микоза 

  

Фамилна обремененост (+) Микоза общо P 

0
10
20
30
40
50
60
70

27 20 
10 

23 
39 

19 

35 42 
52 24 

25 
43 

не 

да 



35 
 

има няма  (value) 

  Брой (n) 22 10 32  

%  68,75% 31,25% 100,00

% 

0.010 

 

 

 

2.1.2. Спорт 

При сравняване с контролната група, здрави, спортуващи деца, се установява че 

относителният дял на децата, които спортуват и имат микоза (n=26; 56.52%) е по-голям, 

в сравнение с относителния дял на децата, които спортуват и нямат инфекция (n=20; 

43.48%) в контролната група, като установената разлика е статистически значима 

(p=0.010) (Табл.15). 

 

2.1.3. Контакт с животни 

Установява се, че относителния дял на децата, които имат контакт с животни и имат 

инфекция (n=31; 62.0%), е по-голям, в сравнение с относителния дял на децата, които 

имат животни, но нямат микоза в контролната група (n=19; 38.0%), като установената 

разлика е близка до статистически значимата (p=0.83) (Табл.16). 

 

Табл. 16 Разпределение на резултатите, взависимост от наличието на 

контакт с животни 

 

Контакт 

с животни 

            микоза 

Общо 

P 

има няма (value) 

 Да (брой n) 31 19 50  

% 62,0% 38,0% 100,00% 0.83 

 

  

Табл. 15. Резултати при спортуващите деца, в зависимост от наличието/липсата 

на микоза 

 

спорт 
Микоза 

Общо 

P 

има няма (value) 

 Да Брой (n) 26 20 46  

% 56,52% 43,48% 100,00% 0.010 
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2.1.4. Придружаващо заболяване 

При сравняване на резултатите с контролната група, се установи, че относителният дял 

на децата с микоза и без придружаващи заболявания е сигнификантно по-голям от 

относителния дял на децата с микоза и придружаващо заболяване. Според получените 

резултати, не се установява значима зависимост между включените в изследването 

придружаващите заболявания и микозите в детска възраст  (p=0.000) (Табл. 17). 

 

Табл. 17 Разпределение на резултатите, в зависимост от наличието/липсата на 

микоза, при пациентите с придружаващи заболявания 

  

Придружаващо заболяване 
микоза 

Общо: 

P 

има няма (value) 

 Да (брой) n 

 

34 38 72 0.000 

% 47,22% 52,78% 100,00%  

 

 

3. Резултати от проучване върху влиянието на майчината ВВК върху Candida-

колонизацията на новородено, като особен рисков фактор за развитие на 

кожно-лигавична кандидоза в първите години от живота 

3.1.Обща характеристика на бремените пациентки 

В проучването са включени 80 здрави бремени, на възраст между 18 и 40 години 

(средна възраст 28.20 ± SD 4.85 години), без придружаваща патология. 

Относителната част на пациентките с паритет един или два пъти е 46.25% и 43.75%. 

Седем от пациентките (8.75%) са раждали три пъти, докато само една от тях е с 

анамнеза за шест предходни раждания (1.25%).  

Около една трета от пациентките са родоразрешени PN (31.25%), а останалата част 

(68.75%), чрез SC. 

Относителният дял на пациентите с позитивна анамнеза за рецидивираща ВВК 

(56.25%) е по-голям от този на пациентките с негативна такава (43.75%). По 

анамнестични данни, при тях инфекцията се е проявява за първи път. 

3.2.Обща характеристика на изследваните новородени 

Включените новородени (n=81), са здрави, без съпътстваща патология и отклонения в 

клиничния статус при раждането, без съпътстваща медикация, с нормална постнатална 
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адаптация, нормотрофични, с тегло над 3000 г (n=79), с изключение на двойката 

близнаци (тегло 2800г). Всички новородени са изписани клинично здрави, без 

клинично изявени признаци за активна кожно-лигавична Candida – инфекция. 

3.3 Резултати от изследваните вагинални секрети, в зависимост от наличието на 

Candida spp. 

Позитивни за Candida spp. от изследвания вагинален секрет, взет непосредствено преди 

акта на раждане от 80 бременни, са n= 23 (28.75%) от общо 80 бременни. При 78.26% от 

позитивните за Candida spp. пациентки (n=18) се установява позитивна анамнеза за 

предишни епизоди на ВВК по време на настоящата бременост, лекувана своевременно 

с локални антимикотици (вагинални супозитории) (Фиг.10). 

 

 

Фиг. 14 Разпределене на случаите, според наличие на Candida spp. в майчиния 

вагинален секрет, в зависимост от позитивната анамнеза за предхождащи епизоди 

на ВВК. 

 

 

3.4.Резултати от изследваните новородени, в зависимост от наличието на Candida 

spp., в изследвания секрет 

Позитивни за Candida spp. са 18 (22.22%) от изследваните 81 новородени от всички 

включени бременни, клинично суспектни за ВВК, непосредствено преди акта на 

раждането (включително една двойка близнаци). 
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Сред групата на позитивните 23 майки, при 10 от новородените (43.48%), не се 

установиха положителни проби за Candida spp. (Табл. 17). 

3.5.Разпределение на случаите, в зависимост от локализацията на Candida -

колонизацията при позитивните новородени 

Според локализацията в групата на позитивните за Candida spp. новородени, 3 от тях 

(16.67%) са позитивни само в материал от орална кухина, 12 (66.67%) са позитивни 

само в материал от изпражнение, докато едновременна колонизация на орална кухина и 

изпражнение се установява при 3 новородени (16.67%), (Табл.17). 

 

Табл. 23 Разпределение на случаите, в зависимост от наличието на Candida spp. в 

изследвания секрет при бременните и техните новородени 

 

 

3.6.Разпределението на новородените, според наличието на Candida - 

колонизацият, в зависимост от статуса на майката 

Разпределението на новородените, според Candida колонизацията, в зависимост от статуса 

на майката формира 3 групи (Фиг.11): 

I група: Позитивни новородени от позитивни майки (n=14 новородени – 77.77% от 13 

майки); 

Пациенти  

(общ брой) 
Вид материал Позитивни проби Негативни проби 

Бременни 

пациентки 

 общ брой: 80 

Вагинален секрет Позитивни n=23 (28.75%) 
Candida albicans 

n=22 (91.67%) 

Candida krusei 

n=1 (8.33%) 

Негативни – n=57 

(71.25%) 

81 новородени 

(1двойка 

близнаци ) 

Орална кухина Позитивни – n=3 (3.70%) 
Candida albicans – n=3 (100%) 

Негативни – n=78 

(96.30%) 

Изпражнения Позитивни n=12 (14.81%) 
Candida albicans –  

n=9 (75.00%) 

Candida famata –  

n=1 (8.83%) 

Candida krusei – 

n=2 (16.67%) 

Негативни – n=69 

(85.19%) 

Орална кухина и 

изпражнения 

Позитивни – n=3 (3.70%) 
Candida albicans – n=3 (100%) 

Негативни – n=78 

(96.30%) 

 Общ брой позитивни 

новородени- 

 n=18 (22.22%) 

Общ брой негативни 

новородени- 

 n=63 (77.78%) 
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II група: Позитивни новородени от негативни майки (n=4 новородени-22.23%); 

III група: Негативни новородени от позитивни майки (10 новородени). 

  

 

Фиг. 11 Разпределението на новородените, според наличието на Candida - 

колонизацият, в зависимост от статуса на майката (+/- за дрожди от род Candida). 

 

При 4 (22,22%) от 18 от позитивните за Candida spp. новородени се установява 

позитивна култира от фецес, при негативен за Candida spp. майчин вагинален секрет 

(група II). Почти половината от майките на тези новородени обаче (49.12%), докладват 

позитивна анамнеза за предходни епизоди на ВВК по време на настоящата бременост.  

3.7.Резултати от установения доминиращият изолиран етиологичен причинител 

Candida albicans е доминиращият изолиран причинител както при бременните (n=22; 

91.67%), така също и при новородените (n=16; 83.33%), (Фиг.17). 

Изолираните щамове при позитивните новородени, са 100% идентични с тези от 

майчиния вагинален секрет. Candida famata се идентифицира само при едно от 

четирите новородени (5.560%), чиято майка бе негативна за Candida spp. от вагинален 

секрет, с негативна анамнеза за предхождащи епизоди на ВВК.  
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Фиг. 17 Разпределение на видовете Candida, при позитивните майки и новородени 

 

3.8.Корелация между начина на родоразрешене и Candida-колонизацията на 

новородените.  

21 от общо 23 позитивни за Candida spp. от вагинален секрет майки са родоразрешени 

чрез цезарово сечение (SC - 91.30%) и 2 (PV-8.70%), чрез per vias naturalis (Фиг.18). 

Основно показание за избора на родоразрешителен метод е пелвиофетална 

диспропорция, при случайно разпределение на извадката бременни пациентки.  

В групата на позитивните новородени, от негативни за Candida spp. майки (n=4 

новородени), 2 са родоразрешени чрез SC (50%), и 2- чрез PN (50%). 

 

Фиг. 18 Разпределение на случаите, в зависимост от начина на родоразрешение 
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3.9.Определяне на значимостта на риска от влиянието на майчината ВВК  върху 

Candida – колонизацията на новородените (Odds Ratio) 

Статистически значима зависимост е установена между наличието на Candida 

инфекция в майчиния вулвовагинален тракт и наличието на позитивна колонизация при 

техните новородени (X
2
 = 25.25, P<0.001).  

Установява се, че майчината ВВК е значим рисков фактор за развитие на Candida - 

колонизация на новороденото. Рискът за развитие на Candida- колонизация при 

новороденото от позитивни майки, с/без последваща клинично-проявена инфекция, е 

18 пъти по-висок, в сравнение с новородените от неконтаминирани майки (OR= 18.20). 

Не се установява статистически значима зависимост между начина на родоразрешение  

и наличието на Candida-колонизация при новороденото, от позитивни за Candida spp. 

майка (X
2
 = 0.13, P>0.05). 

 

4. Резултати от проучване върху антимикотичната чувствителност на 

дерматофити, дрожди и плесени 

4.1.Антимикотична чувствителност на дрожди от род Candida 

4.1.1. Определяне на антимикотична чувствителност с тест Fungifast (ELITech 

Microbiology Reagents) 

Изследваната антимикотична чувствителност с тест Fungifast (ELITech Microbiology 

Reagents), включващ антимикотиците: Amphotericin B, Flucytosin, Itraconazole, 

Fluconazole, Voriconazole, показа относително висока чувствителност на изолираните 

щамове към  антимикотиците.  

Установи се 100% чувствителност на Candida albicans към Amphotericin B, Flucytosin и 

Voriconazole.  

Интермедиерна чувствителност към Itraconazole се установи при 6 от 23(26.0%) 

майчини изолата, а 5 от 23(22.0%) изолата бяха умерено чувствителни към Fluconazole. 

Candida krusei показа пълна резистентност към Fluconazole и Itraconazole, както от 

положителния вагинален секрет, така и щама от новороденото (Табл.18). 
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Табл. 18. Резултати от антимикотична чувствителност на изолираните щамове, 

чрез тест Fungifast. S – чувствителен, I – интермедиерен, R – резистентен 

 

Брой, вид изолати AB 5-FC ITZ FCZ VRZ 

Майки 

23 (+) 

Влагалищен 

секрет 

C. albicans – 

22 

S, 22 S, 22 S,17 

I, 6 

S, 18 

I, 5 

S, 22 

C. krusei – 1 S, 1 S, 1 R, 1 R, 1 S, 1 

Бебета 

14 (+) 

Уста C. albicans – 6 S, 6 S, 6 S,4 

I, 2 

S, 5 

I, 1 

S, 6 

Изпражнения C. albicans – 7 S, 7 S, 7 S, 5 

I, 2 

S, 6 

I, 1 

S, 7 

C. krusei – 1 S, 1 S, 1 R, 1 R, 1 S, 1 

 

4.1.2. Определяне на антимикотична чувствителност чрез  дисково-

дифузионен метод. 

Резултатите от дисково-дифузионен метод за определяне чувствителност към 

Amphotericin B, Flucytosin, Itraconazolе, Fluconazolе,Voriconazolе, Posaconazole, 

Ketoconazole, Miconazole,  Econazole и Nystatin  са представени на таблица 19. 

Установените МПК с E-тест метод на изолираните дрожди от род Candida от майчиния 

вагинален секрет, и изолираните дрожди от новородените на майки с доказана ВВК, са 

представени на таблица 20. 

 

Табл. 19. Дисково-дифузионен метод по CLSI  

Брой, вид изолати AB FCZ ITZ KTZ POS VRZ MCZ ECZ CAS NY 

М
а

й
к

и
 

В
л
аг

а
л

и
щ

е

н
 с

ек
р

ет
 C. albicans 

22 

S, 22 S, 18 

I, 4 

S,17 

I, 5 

S, 17 

I, 5 

S, 22 S, 22 S, 18 

I, 4 

S, 18 

I, 4 

S, 22 S, 22 

C. krusei 

1 

S, 1 R, 1 R, 1 R, 1 S, 1 S, 1 R, 1 R, 1 S, 1 S, 1 

Б
еб

ет
а
 У

ст
а C. albicans 

6 

S, 6 S,4 

I, 2 

S,4 

I, 2 

S,4 

I, 2 

S, 5 

I, 1 

S, 6 S,6 S,4 S, 6 S, 6 

А
н

ал
е
н

 

се
к
р

ет
 C. albicans 

7 

S, 7 S, 5 

I, 2 

S, 5 

I, 2 

S, 5 

I, 2 

S, 7 S, 7 S, 5 

I, 2 

S, 5 

I, 2 

S, 7 S, 7 

C. krusei 

1 

S, 1 R, 1 R, 1 R, 1 S, 1 S, 1 R, 1 R, 1 S, 1 S, 1 
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Табл. 20. МПК на Candida spp. чрез Е-тест 

Брой, вид изолати 

Ketokonazole Posaconazol Caspofungin Micafungin 

МПК90 

(mg/l) 

Обхват 

на 

МПК 

(mg/l) 

МПК90 

(mg/l) 

Обхват 

на 

МПК 

(mg/l) 

МПК90 

(mg/l) 

Обхват 

на 

МПК 

(mg/l) 

МПК90 

(mg/l) 

Обхват 

на 

МПК 

(mg/l) 

М
а

й
к

и
 

В
л
аг

а
л

и
- 

щ
ен

 с
ек

р
ет

 

C. albicans  

22 

0.047 0.012 – 

2 

0.023 0.006 – 

0.75 

0.012 0.004 – 

0.016 

0.012 0.004 – 

0.016 

C. krusei  

1 

> 32 16 – 

> 32 

1 0.75 – 

1 

0.125 0.064 – 

0.125 

0.125 0.064 – 

0.125 

Б
еб

ет
а
 У

ст
а C. albicans  

6 

0.047 0.012 – 

2 

0.023 0.006 – 

0.75 

0.012 0.004 – 

0.016 

0.012 0.004 – 

0.016 

И
зп

р
аж

- 

н
ен

и
я
 C. albicans  

7 

0.047 0.012 – 

2 

0.023 0.006 – 

0.75 

0.012 0.004 – 

0.016 

0.012 0.004 – 

0.016 

C. krusei  

1 

> 32 16 – 

> 32 

1 0.75 – 

1 

0.125 0.064 – 

0.125 

0.125 0.064 – 

0.125 

 

4.2.Определяне на антимикотична чувствителност на дерматофити и 

патогенни плесени. 

4.2.1. Обща чувствителност и резистентност, чрез дисково-дифузионен метод 

(Табл. 21, Фиг. 19). 

Резултатите от проучваната антимикотична чувствителност към съвременни 

антимикотици показват вариабилност при отделните щамове дерматофити, но 100% 

идентичност при изследваните проби на едни и същи видове дерматофити, изолирани 

от различен материал (нокти, косми, сквами). 

M. canis и M. nanum не показват растеж на адаптираната среда на Muller-Hinton, като 

размерът на ореола около диска, натоварен с антимикотик е отчетен само при 

посявките на Sabouraud агар. 

Всички останали дерматофити и плесени показват оптимален растеж на двете 

хранителни среди и зоните на подтискане са сравнени и отчетени паралелно. 

Единствено T. rubrum показва 100% чувствителност към всички включени 

антимокотици, при оптимален растеж на Сабуро агар. Всички останали дерматофити 

показват 100% резистентност към caspofungin и griseofulvin. 

Значително висока резитентност се установява към fluconazone. Към него, резистентни 

са 83.4% от включените дерматофити и плесени. Чувствителност към fluconazole се 

отчита само при M. ferrugineum и T. rubrum (16.6%). 

100% чувствителност на включените в изследването биологични видове се установява 

към clotrimazole. 
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Интермедиерна чувствителност, с размер на инхибиращия растеж на ореола над 3мм, се 

установява при M. gypseum, в контакт с caspofungin и amphotericin B, Penicillium- към 

miconazole и Aspergillus – към ketoconazole. 

M. canis реагира с чувствителност към 41.6% от включените антимикотици (n=5/12)- 

myconazole, econazole, itraconazole, clotrimazole, ketoconazole. Резистентност на M. canis 

се установява към повече от половината включени антимикотици  (n=7/12; 59.4%), 

включително posaconazole, caspofungin, amphotericin B, voriconazole, nystatin, 

fluconazole и griseofulvin.  

 

Табл. 21 Антимикотична чувствителност на най-често изолираните дерматофити 

и плесени 

 

причинител антимикотик 

POS MCZ CAS AB ECZ VCZ NY ITZ FCZ GR CTZ KTZ 

1 M. canis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/R 20/S 0/R O/R 19/S 0/R 0/R 27/S 0/R 0/R 39/S 24/S 

2 M.  

ferrugineum 

22/S 18/S 0/R 0/R 30/S 30/S 0/R 29/S 14/S 0/R 31/S 31/S 

20/S 16/S 0/R 0/R 31/S 31/S 29/S 0/R 30/S 0/R 28/S 27/S 

3 M. gypseum 15/S 15/S 5/I 4/I 21/S 15/S 12/S 26/S 0/R 0/R 21/S 13/S 

16/S 15/S 5/I 0/R 22/S 20/S 12/S 23/S 0/R 0/R 22/S 12/S 

4 T. 

mentagrophytes 

12/S 18/S 0/R 20/S 28/S 0/R 15/S 21/S 0/R 0/R 30/S 31/S 

14/S 20/S 0/R 18/S 30/S 0/R 17/S 24/S 0/R 0/R 32/S 32/S 

5 T. violaceum 17/S 20/S 0/R 18/S 25/S 0/R 15/S 20/S 0/R 0/R 28/S 30/S 

19/S 22/S 0/R 20/S 28/S 0/R 17/S 25/S O/R O/R 30/S 32/S 

6 T. verrucosum 19/S 21/S 0/R 20/S 30/S 0/R 17/S 23/S 0/R 0/R 30/S 30/S 

22/S 34/S 0/R 14/S 35/S 3/R 28/S 31/S 0/R 0/R 34/S 27/S 

7 T.rubrum 28/S 33/S 0/R 20/S 33/S 33/S 33/S 33/S 33/S 33/S 33/S 33/S 

33/S 33/S 25/S 33/S 33/S 33/S 28/S 33/S 28/S 33/S 33/S 33/S 

8 E.floccosum 22/S 22/S 0/R 0/R 29/S 19/S 21/S 32/S 0/R 0/R 27/S 32/S 

22/S 20/S 0/R 0/R 25/S 21/S 20/S 29/S 0/R 0/R 28/S 25/S 
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9 Aspergilus 14/S 13/S 0/R 0/R 24/S 0/R 13/S 22/S 0/R 0/R 17/S 0/R 

15/S 14/S 0/R 0/R 20/S 0/R 13/S 23/S 0/R O/R 18/S 4/I 

10 Penicillium 0/R 12/S 22/S 0/R 11/S 0/R 0/R 0/R 0/R 0/R 22/S 0/R 

0/R 4/I 22/S 0/R 10/R 0/R 0/R 27/S 0/R 0/R 25/S 0/R 

11 Rhodotorulla 1/R 12/S 0/R 14/S 28/S 14/S 23/S 22/S 0/R 0/R 37/S 37/S 

16/S 22/S 0/R 13/S 33/S 9/S 27/S 22/S 0/R 0/R 40/S 37/S 

12 M. nanum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/R 19/S 0/R O/R 15/S 0/R 0/R 17/S 0/R 0/R 15/S 12/S 

 

 

 

Фиг. 19. Резултати от антимикотичната чувствителност при отделните 

антимикотици, спремо общата чувстителност и резистентност, в абсолютен брой 

случаи (n) 
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5. Резултати от ретроспективни сравнителни проучвания върху епидемиологията 

на повърхностните микози в детска възраст. 

5.1.Ретроспективен, дескриптивен анализ на микозите в детска възраст, по данни 

на Микологична лаборатория към ККВБ, УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив, за 

периода януари 2004 – декември 2013 год. 

5.1.1. Честота на микозите в детска възраст, спрямо общата честота на 

инфекцията в МЦ Пловдив 

Според ретроспективно проучване върху общата честота на гъбичните заболявания, се 

установява значително по-ниска заболеваемост от микози с различна локализация в  

детска възраст (0-18 год.) - 3.6% (n=466), в сравнение с тази при възрастните пациенти 

(>18 год.)- 96.4% (n=12 384) от всички потвърдени случаи на микози (n=12 850), за 

периода януари 2004- декември 2013 год. (Табл.22). 

5.1.2. Честота на микозите в детска възраст, в зависимост от локализацията на 

инфекцията 

Според получените резултати, най-често засегната от гъбични инфекции в детската 

възраст е гладката кожа, съставляваща 54.3% (n=50), от всички случаи на микози сред 

педиатричната популация (n=466) за изследвания период. Втора по честота засегната 

зона са ноктите (вкл. нокти ръце и крака), като онихомикозите съставляват 25.7% 

(n=120) от всички случаи, следвани от засягането на капилициума при tinea capitis, 

което се установява при 24.1% (n=112) от случаите при пациентите <18 год. (Табл.22). 

 

Табл. 22. Честота на микозите за 10 годишен период от време 

 

Година 

 

 

Микози 

 

Общ брой 

      

ЛИЦА>18 

 

Микози           

Общо                           

 

ДЕЦА 

<18 

Микози                

Общо                                  

                 

 

ДЕЦА 

 

ОМ 

 

ДЕЦА 

 

TС 

 

ДЕЦА 

 

TCG 

2004 1001 947 54 18  (33.3%) 9 (16.6%) 27 (51.1%) 

2005 1139 1091 48 3  (6.2%) 11 (22.9%) 34 (70.9%) 

2006 2106 2068 38 8  (21.0%) 12 (31.5%) 18 (47.5%) 

2007 756 695 61 10 (16.4%) 19 (31.1%) 32 (52.4%) 

2008 1528 1488 40 8 (20.0%) 15 (37.5%) 17 (42.5%) 

2009 1206 1179 27 10  (37.0%) 6 (22.2%) 11 (40.7%) 

2010 1122 1087 35 12  (34.3%) 9 (25.7%) 14 (40.0%) 

2011 1283 1236 47 17 (36.1%) 11 (23.4%) 19 (40.4%) 

2012 1257 1233 24 9  (37.5%) 3 (12.5%) 12 (50.0%) 

2013 1452 1360 92 25  (27.2%) 17 (18.4%) 50 (54.3%) 

Общо: 12 850 12 384 

(96.4%) 

466 

(3.6%) 

120         

(25.7%) 

112 

(24.1%) 

234 

(50.2%) 
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5.2.Резултати от ретроспективно, международно сравнително проучване върху 

епидемиологията и етиологията на Tinea capitis, при лица от 0 до 18 години, в 

Пловдив (България) и Солун (Гърция) за периода 2004-2014 година. 

5.2.1. Характеристика на единиците за наблюдение 

В проучването са включени общо 374 лица, под 18 години, с микологично потвърдена 

диагноза ТС, с видова идентификация на изолирания причинител, за периода 2004-2014 

година (Фиг. 20): 

n=128 лица <18 години (39 момичета и 89 момчета), n=49 лица >18 години с ТС, по 

данни на МЛ Пловдив; 

 n=246 лица <18 години (118 момичета и 128 момчета), n=7 лица>18 години, с ТС, по 

данни на МЛ Солун. 

 

 

 

Фиг. 20 Разпределение на пациентите с ТС, в зависимост от възрастта 

 

5.2.2. Епидемиология на ТС 

5.2.2.1 Честотата на Tinea capitis по данни на Микологична лаборатория Пловдив, 

България за периода 2004-2014 година. 

Общ брой от 14 278 пациенти, на възраст 0-90 години, с потвърдена микоза, са 

включени по данни на Микологична лаборатория Пловдив, 554 (3.88%) от тях на 

възраст 0-18 години. Диагноза Tinea capitis е потвърдена при 172 пациента в Пловдив, 

включително 123 деца (0-18 години) и 49 възрастни (>18 години).  
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Честотата на заболяването за изследвания период (2004-2014 год.) в Пловдив е 48,08‰ 

на 100000 популация (n=172). TC съставлява 22.20% от всички случаи на потвърдени 

микози сред педиатричната популация в Пловдив (n=123, от общо 554 случая), и 0.36% 

(n=49 от общ брой 13 724) сред пациентите на възраст над 18 години (Табл. 23). 

5.2.2.2.Честотата на Tinea capitis сред педиатричната и възрастната популация по 

данни на Микологична лаборатория Солун, Гърция за периода 2004-2014г. 

Общ брой от 10 168 пациента, на възраст 0-90 години, с потвърдена микоза са 

включени в проучването по данни на микологична лаборатория Солун, Гърция. 909 

(8.94%) от тях са на възраст до 18 години. Диагноза TC е потвърдена при 253 пациента, 

включващи 246 деца (до 18 години) и 7 възрастни (над 18 години).  

Честотата на заболяването в Солун, за изследвания период (2004-2014 година) е 31.59‰ 

на 100000 популация (n=253), съставлявайки 27.06% от микотичните инфекции сред 

педиатричната популация (n=246 от общ брой микози в детска възраст 909) и 0.08% 

(n=7 от общ брой микози при възрастни 9 259) (Табл.24). 

 

Табл. 23 Честота на ТС в Пловдив, България 

  

Год. 

  

Микози 

Общо 

  

Микози 

 >18год. 

общо 

  

Микози  

<18г. 

общо 

  

Tinea capitis  

Възрастни 

>18 год. 

  

Tinea capitis 

Деца 

<18 год. 

2004 1001 947 54 3 (0.32%) 9 (16.67%) 

2005 1139 1091 48 3 (0.27%) 11 (22.92%) 

2006 2106 2068 38 3 (0.1%) 12 (31.8%) 

2007 756 695 61 5 (0.72%)  19 (31.15%) 

2008 1528 1488 40 1 (0.07%) 15 (37.50%) 

2009 1206 1179 27 0 (0%) 6 (22.22%) 

2010 1122 1087 35 2 (0.18%) 9 (25.71%) 

2011 1283 1236 47 2 (0.16%) 11 (23.40%) 

2012 1257 1233 24 6 (0.49%) 3 (12.50%) 

2013 1452 1360 92 8 (0.59%) 17 (18.48%) 

2014 1428 1340 88 16 (1.19%)          16 (18.18%) 

Общо 14 278 
                  13724  

(96.12%) 

554 

 (3.88%) 

49  

(0.36%) 

               128  

   (23.10%) 
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Табл. 24.  Честота на Tinea capitis в Солун, Гърция 

  

  

Год. 

  

 Микози 

Общ брой 

  

Микзои   

>18 год. 

Общо 

  

Микози 

 < 18 год. 

Общо 

  

Tinea capitis 

Възрастни 

>18 год. 

  

Tinea capitis 

Деца 

<18 год. 

2004  852 779 73 0 (0%) 20 (27.40%) 

2005  910 828 82 1 (0.12%) 23 (28.05%) 

2006  927 841 86 0 (0%) 25 (29.0%) 

2007  893 814 79 2 (0.25%) 19 (24.05%) 

2008 1013 921 92 0 (0%) 27 (29.35%) 

2009  960 872 88 2 (0.23%) 25 (28.41%) 

2010 1006 915 91 0 (0%) 26 (28.57%) 

2011  937 853 84 0 (0%) 22 (26.19%) 

2012  869 790 79 1 (0.13%) 20 (25.32%) 

2013  903 822 81 1 (0.12%) 19 (23.46%) 

2014  898 824 74 0 (0%) 20 (27.03%) 

  

  

Общо 

  

10168 
9259  

(91.06%) 

909 

 (8.94%) 

7  

(0.08%) 

246  

(27.06%) 

 

 

5.2.2.3.Честота на Tinea capitis, в зависимост от възрастовата група на пациентите 

под 18 години. 

Установява се, че най-често засегната от инфекцията на капилициума възрастова група 

и в двете микологични лаборатории е възрастта 3-12 години (SD 6+/-2.2). Относителния 

дял на пациентите с TC на тази възраст съставлява 57.03% от случаите в Пловдив 

(n=73) и 93.50% от педиатричните пациенти в Солун (n=230) (Табл. 33, 34). Получените 

резултати показват че заболяването се среща при деца до 1 година предимно 

спорадично.  

5.2.3. Полова предилекция 

Получените резултати установяват, че мъжкия пол е по-често засегнат от TC, в 

сравнение с женския, сред педиатричната популация.   

В Пловдив, мъжкият пол е почти два пъти по-често засегнат от инфекцията на 

капилициума, в съотношение м:ж 89:39 (69.53% : 30.47%)  (Фиг.21). 

 В Солун, не се установявява такава драстична разлика в половото предразположение, 

което съставлява съотношение м:ж- 128:118 (52.03% : 47.97%).  
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При пациентите над 18 годишна възраст, доминантно засягане на мъжкия пол се 

установява в Пловдив, в съотношение м:ж - 30:19 (61.22% : 38.78%). За разлика от това, 

в Солун, половата предилекция е в полза на женския пол, представена в съотношение 

м:ж- 1:6 (14.29% : 85.71%) (Фиг.21). 

 

 

 

Фиг. 21 Разпределение на резултатите, в зависимост от половата предилекция 

 

5.3. Етиология на Tinea capitis в детска възраст (0-18 години). 

Най-често идентифицирания дерматофит като етиологичен агент на TC сред 

изследваната популация е M. canis. Статистически значимо лидерство на този 

дерматофит се отбелязва в Солун, Гърция, където той се установява при 92.28% от 

случаите (n=227). Доминиране се установява и в Пловдив, където M. Canis се 

идентифцира в 50.78% от случаите (n=65). 

Мнозинството от случаите на TC, причинени от M. canis попадат във възрастовата 

граница 3-12 години. В Пловдив, той се изолира при 58.51% от пациентите на тази 

възраст (n=55, от общ брой случаи в тази категория 94). В Солун, M. canis съставлява 

93.48% (n=215) от етиологията на заболяването при пациентите в същата възрастова 

група (Табл. 33,34). 

Останалата част от етиологичното разпределение е по-вариабълна в МЦ Пловдив, 

включваща следните дерматофити в съотношение, както следва: 
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T. verrucosum при 7.81% (n=10), T. violaceum-7.81% (n=10), M. gypseum -2.34% (n=3), E. 

floccosum, M. ferrugineum, T. rubrum. T. mentagrophytes, M. audininii, T. Schonleini- при 

1.56% от случаите (n=2, за всеки от тях). 

Значително по-рядко срещани са M. nanum и T. tonsurans, идентифицирани само в 

единични случаи (0.78%). 

За разлика от това, такава разновидност от дерматофити не се установява в Солун, с 

оглед значителното доминиране на M. canis в етиологията на детската TC. 

Присъствието на други дерматофити е незначително, с приблизително еднаква честота 

на идентифициране на T. verrucosum- при 1.63% от случаите (n=4), T. mentagrophytes - 

при 1.63% от случаите (n=4), T. violaceum-при 1.22±0.70% (n=3) и T. tonsurans при 

0.81% (n=2). 

Освен дерматофити, в етиологичната структура на заболяването заемат място и 

патогенните плесени, по-значително в Пловдив. Плесени се установяват като 

причинители при 9.38% от случаите (n=12). Докато в Солун, те съставляват едва 1.63% 

(n=4) от етиологията на TC сред педиатричната популация. (Табл. 25,26). 

 

Табл. 25. Етиологична структура на ТС в Пловдив,  

разпределена по възрастови групи. 

0-1 години 1-3 години 3-12 години  12-18 години 

Candida spp. – 1 

C. albicans  

Candida spp. – 1 

C. аlbicans  

Candida spp. – 4 

C. albicans – 3 

Candida spp. – 2 

C. nonalbicans – 1 

Дерматофити  – 0 

Дерматофити – 15 

M. canis – 9 

T.violaceum – 4 

M. nanum – 1 

T.verrucosum – 1 

Дерматофити – 79 

M. canis – 55 

M. audinini – 2 

M. ferrugineum – 1 

M.gypseum – 2 

T. violaceum – 5 

T. rubrum – 2 

T. verrucosum – 8 

T. mentagrophytes – 2 

T. schonleini – 2 

T. tonsurans – 1 

E. floccosum-1 

Дерматофити – 7 

M. Canis – 1 

M. gypseum – 1 

M. ferrugineum – 1 

T. verrucosum – 1 

T. violaceum – 1 

E. floccosum – 1 

   

Плесени- 1 

Penicillium –1  

Плесени – 1 

 Penicillium – 1 

Плесени– 6 

Aspergilus – 3 

Плесени – 4 

Aspergilus – 2 
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Penicillium – 2 

Rhodotorulla – 1 

Penicillium – 2 

Общо :        2 (1.7%) 18 (14%) 94 (73.4%) 14(10.9%) 

 

 

Табл. 26. Етиологична структура на ТС в Солун 

0-1 година 1-3 години 3-12 години 12-18 години 

Candida spp. - 1 

C.parapsilosis – 1 

Candida spp. – 0 Candida spp. – 1 

C. albicans – 1 

Candida spp. – 0 

Дерматофити  – 0 Дерматофити – 12 

M. canis – 12 

Дерматофити – 225 

M. canis – 215 

T. violaceum – 3 

T. verrucosum – 3 

T. mentagrophytes – 4 

Дерматофити – 3 

  

T. tonsurans-2  

T. verrucosum – 1 

   

Плесени 0 Плесени – 0 

  

Плесени– 4 

Aspergilus – 1 

Penicillium – 3 

Плесени – 0 

Общо :    1 (0.4%) 12 (4.8%) 230 (93.4%) 3 (8.2%) 

 

 

5.4. Тенденция в динамиката за заболеваемостта 

Приложения динамичен статистически анализ установява липса на тенденция в 

динамиката на заболеваемостта от TC в Пловдив и Солун, за изследвания период (2004-

2014) (Фиг. 22,23). 
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Фиг. 21. Динамимичен анализ на                                    Фиг.22 Динамичен анализ на 

 заболеваемостта от ТС в Пловдив                              заболеваемостта от ТС в Солун  

 

 

6. Резултати от ретроспективно, мултицентърно сравнително 

епидемиологично проучване върху онихомикозите в детска възраст в 

Пловдив (България), Плевен (България) и Солун (Гърция ) за периода 

януари 2004- декември 2013 год. 

6.1.Обща характеристика на единиците за наблюдение 

В изследването са включени общо 292 пациента под 18 години, с лабораторно 

потвъррдена диагноза ОМ, набрани по архивни данни на три микологични центъра. 

Пациентите са разпределени, както следва: 

n=123 пациента под 18 годишна възраст, с микологично потвърдена онихомикоза от 

микологична лаборатория към „Клиника по кожни и венерически заболявания“ към 

УМБАЛ „Св. Георги“Пловдив, 52 от тях (42.27%) от мъжки пол и 71 (57.73%) от 

женски. 

n=94 пациента под 18 годишна възраст с потвърдена онихомикоза в Микологична 

лаборатория, към „Клиника по кожни и венерически болести“, към УМБАЛ „Георги 

Странски“-Плевен, 42 (44.68%) от тях мъже и 52- жени (55.32%). 

n=75 пациента под 18 годишна възраст с потвърдена онихомикоза са включени от 

Микологична лаборатория  към „Катедра по дерматология и венерология“, към 

Медицински университет „Аристотел“, Солун, Гърция. 45 от тях мъже (60.0%) и 30- 

жени (40.0%) (Фиг.24). 
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Фиг.24. Разпределение на единиците за наблюдение в трите МЛ. 

 

6.2.Честота на ОМ в  детска възраст, в сравнение с възрастните пациенти, в трите 

МЦ 

Проведения ретроспективен сравнителен мултицентричен анализ за 11 годишен период 

от време (2003-2013 год.) установява, че ОМ е диагностицирана при общо 1413 

пациента в микологична лаборатория-Пловдив, България, като 1290 (91.3%) от тях са 

над 18 годишна възраст, а 123 (8.7%), при лица под 18 години (Фиг. 24).  

Според резултатите от микологична лаборатория Плевен (България), общият брой 

пациенти с онихомикоза за изследвания период е 1296 – 92.7% от тях на възраст над 18 

години (n=1202) и 7.3% (n=94) под 18 години. 

Общият брой пациенти с доказана ОМ в микологична лаборатория Солун (Гърция) за 

същия период е 3 555, като 97.7% от тях са на възраст над 18 години (n=3480) и 2.1% 

(n=75) на възраст под 18 години (Фиг.25). 
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Фиг. 25. Честота на ОМ при възрастни (>18 год.) и деца (<18 год.) в трите МЦ 

 

 

6.3.Сравнителен мултицентърен епидемиологичен анализ върху разпределението 

на ОМ по честота, полова предилекция и локализация на инфекцията в трите МЛ. 

3.1.Честота на ОМ в детска възраст 

Най-висока честота на инфекцията се установява в МЛ Пловдив (n=123), следвано от 

МЛ Плевен (n=94), докато най-ниска е честотата на ОМ в детска възраст в Солун 

(n=75).  

6.4.Полова предилекция 

Женският пол е по-често засегнат от ОМ, в сравнение с мъжкия в микологичен център 

Пловдив, в съотношение ж:м 71:52 абсолютен брой клинични случая (57.7%:42.3%) и 

Плевен, в съотношение ж:м-52:42(55.4%:44.6%), докато доминантно засягане на 

мъжкия пол, в съотношение ж:м 30:45 (46.6%: 53.4%), се установява в Солун. 

6.5.Локализация на ОМ (Фиг. 25). 

Ноктите на краката са по-честата локализация и в трите микологични центъра, в 

съотношение: 

Пловдив- нокти крака: нокти ръце – 84:39 (68.2%:31.8%) 

Плевен – нокти крака: нокти ръце – 55:39 (58.5%:41.5%) 

Солун – нокти крака: нокти ръце – 54:21 (72.0%:28.0%). 

6.5.1.Комбинирано засягане нокти ръце и нокти крака 

Комбинирана ОМ, с едновременно засягане на нокти ръце и крака се наблюдава рядко в 

детска възраст. Такова се установи със сравнително еднаква честота при 4.1% от 

пациентите (n=5, от общо 123) в Пловдив, и при 4% (n=3/75) от случаите в Солун. В 

Плевен, комбинирано засягане на нокти ръце и крака се установи при значително  по-

голяма част от пациентите- 32.9% (n=31/95). 

Не рядко, комбинираната ОМ е причинена от различни етиологични причинители. В 

Пловдив, такъв тип засягане бе установено в 100% (n=5) от случаите на едновременно 

засягане на нокти ръце и крака (Табл. 36) 

В Плевен, в 87.1% от случаите с комбинрано поражение на нокти ръце и крака (n=27), 

са изолирани дрожди от род Candida, като при 12.9% (n=4), е идентифициран 

дерматофит – T. rubrum.  

В Солун, комбинирана ОМ се установява при три лица от мъжки пол, като изолирания 

етиологичен причинител е еднакъв – T. rubrum. 
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Фиг. 26 Сравнителен анализ върху честотата, половата предилекция и 

локализацията на ОМ в детска възраст, в трите МЛ. 

 

6.6.Етиология на ОМ в детска възраст 

6.6.1.Сравнителен анализ на етиологията на ОМ в детска възраст, в зависимост от 

доминиращия етиологичен причинител 

На фиг. 27 са представени резултатите, според разпределението на случаите, в 

зависимост от етиологичния причинител. Установява се, че мнозинството от случаите 

на ОМ в Пловдив, са причинени от дрожди от род Candida – n=45/123 (36.58%). 

Дерматофити, са причинили ОМ при 35 лица в Пловдив (28.45%), а патогенни плесени 

са идентифицирани при n=23 от ОМ в Пловдив (18.69%). 

В Плевен, най-чест причинител на ОМ при пациенти под 18 годишна възраст са също 

дрожди от род Candida- n=53/94 (56.38%). Дерматофити са изолирани при 41 случая на 

ОМ (43.61%), докато патогенни плесени не се установяват. 

В Солун, водещ етиологичен агент при ОМ сред педиатричната популация са 

дерматофити, които са установени при n=68/75 (90.66%). Candida spp. са изолирани при 

7 от случаите (9.33%). Патогенни плесени не се установяват. 
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Фиг. 27 Сравнителен анализ на етиологичната структура на ОМ в детска възраст, 

представена в процентно съотношение между дерматфити, дрожди и плесени в 

Пловдив, Плевен и Солун 

 

6.7.Сравнителен анализ върху етиологията на ОМ в детска възраст, в зависимост 

от възрастовата група на пациентите. 

6.7.1. Честота на ОМ в отделните възрастови групи 

Резултатите от проучването върху етиологичната структура на ОМ в отделните 

възрастови групи са представени на таблици 38, 39, 40. 

Установява се, че най-често засегната от ОМ върастова група е на лицата между 3 и 12 

години в Пловдив (n=48, 39.0%) и Плевен (n=58, 61.7%), докато доминантно засягане 

на възрастта 12-18 години се установява с Солун (n=38, 60.6%). 

Значително висока честота на инфекцията, при пациентите до 1 годишна възраст се 

наблюдава в Плевен (21.2%), докато случаите в тази възрастова група в Пловдив (5.6%) 

и Солун (4%) са драстично по-рядко срещани.  

Наи-често засягане във възрастовата група 1-3 години, се установява в Пловдив 

(24.3%), докато в Плевен (4.2%) и Солун (9.3%), проявлението на ОМ при децата на 

тази възраст е по-рядко (Фиг. 28).  
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Фиг. 28.Разпределение на резултатите, в зависимост от честотата на ОМ в 

отделните възрастови групи. 

 

6.7.2. Етиология на ОМ, в зависимост от възрастовата група 

 Установяват значителна разлика в доминиращите етиологични причинители при 

отделните възрастови групи и в трите микологични центъра (Табл. 38, 39, 40). 

До 1 годишна възраст, основен изолиран патоген при детската ОМ се явяват дрожди 

от род Candida. Те се идентифицират в 100% от случаите в тази възрастова група и в 

трите микологични центъра. 

При възрастовата група 1-3 години, Candida spp. запазват лидерството си с 53.3% 

(n=16) от случаите в Пловдив. Отбелязва се нарастване на броя на дерматофитите с 

представителство при 30.0% (n=9) от случаите, и на патогенните плесени, изолирани 

при 16.7% (n=9) от случаите в Пловдив. 

За разлика от това, в Плевен и Солун, Candida spp. се запазват като единствен изолиран 

патоген съставлявайки 100% от изолатите в тази възраст (съответно n=4 и n=7). 

Дерматофити и плесени не са установени като причинители на ОМ при децата на 

възраст между 1 и 3 години. 

Във възрастта 3-12 години, процентното съотношение на изолираните дрожди от род 

Candida (41.6%, n=20) се доближава до това на изолираните дерматофити-39.7% (n=19),  

с незначително повишаване на идентификацията на патогенни плесени (18.7%, n=9). 

За разлика от това, в Плевен и Солун се установи доминиращо присъствие на 

дерматофити като причинители на ОМ в тази възрастова група, съставлявайки 

респективно 62.1% (n=36) и 88.9% (n=24) от случаите, в сравнение с идентифицирана 
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Candida-OM, при 37.9% (n=22) от случаите в Плевен и 11.1% (n=3), от случаите в 

Солун. Не се наблюдава идентификация на патогенни плесени.  

Възрастовата група 12-18 години, препокрива етиологичната структура на ОМ при 

възрастни пациенти, с доминиращо присъствие на дерматофити като причинители на 

ОМ, съставлявайки респективно 42.1% (n=16) от случаите в Пловдив, 75.0% (n=9) в 

Плевен и 84.2% (n=32) в Солун. 

Candida spp. се изолира при 34.2% (n=13) от случаите в Пловдив, при 25.0% (n=3) в 

Плевен и при 15.8% (n=6) от всички случаи в Солун. 

Патогенни плесени са идентифицирани като причинители на ОМ в детска възраст само 

в Пловдив, при 23.7% (n=9) от случаите. 

Сред дерматофитите, причинители на ОМ във възрастовата група 12-18 години, водещо 

учатсие в Пловдив заемат M. ferrugineum, T. verrucosum, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. 

violaceum, M. canis, M. Nanum.  

В Плевен, T.rubrum е идентифициран при 100% от случаите на ОМ, причинена от 

дерматофити в същата възраст. Същият дерматофит бе водещ и в етиологичната 

структура на ОМ, с причинител дерматофит и в Солун. 

Доминиращият щам Candida е Candida albicans във всички възрастови групи в Пловдив 

и в Плевен. В Солун, Candida albicans доминира сред пациентите до 1 годишна възраст, 

докато non-albicans видовете доминират при пациентите на възраст 3-12 години. В 

последната възрастова група, съотношението на albicans:non-albicans видовете е 

относително еднакво. 

По отношение на патогенните плесени, такива са идентифицирани като причинители на 

ОМ в детска възраст само в Пловдив, в процентно съотношение близко до това на 

възрастната група пациенти. Основни представители са родовете Aspergilus, Penicillium, 

Scopulariopsis и Rhodotorulla.  

 

Табл. 27 Етиологична структура на ОМ в МЦ Пловдив, разпределена по 

възрастови групи. 

0-1 год. 1-3 год. 3-12 год. 12-18 год. 

Candida spp. 

7  

/100%/  

C. albicans  5 

C. non-albicans 2 

Candida spp. 

16  

/53.3%/  

    C. albicans 14 

C. non-albicans 2 

Candida spp. 

20  

/41.6%/  

C. albicans 19 

C. non-albicans 1 

Candida spp. 

13  

/34.2%/  

C. albicans 12 

C. non-albicans 1 
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Дерматофити  

0 

/0%/ 

Дерматофити 

9  

/30%/ 

T. rubrum 1 

T. violaceum 2 

  T. mentagrophytes 1 

M. gypseum 2 

T. verrucosum 2 

            M. ferrugineum 1 

  

Дерматофити 

19  

/39.6%/  

T. rubrum 3 

T. violaceum 2 

T. mentagrophytes4 

M. canis 2 

M. gypseum 4 

E. floccosum 1 

M. ferrugineum3 

Дерматофити 

16  

/42.1%/  

T. rubrum 3 

T. violaceum 2 

     T. mentagrophytes 1 

M. canis 1 

T. verrucosum 4 

M. nanum 1 

   M. ferrugineum4 

Плесени 

0 

/0%/ 

Плесени 

5  

/16.7%/ 

Aspergilus 2 

Penicillium 2 

Scopulariopsis 1 

Плесени 

9 

 /18.7%/  

Aspergilus 5 

Penicillium 3 

Rhodotorulla 1 

Плесени 

9  

/23.7%/  

Aspergilus 7 

Penicillium 2 

 7   

5.6

% 

 30 

 

24,3

% 

 48 

 

39

% 

 38 

 

31.1

% 

 

 

Табл. 28 Етиологична структура на ОМ в МЦ Плевен, разпределена по възрастови 

групи 

 

0-1 год. 1-3 год. 3-12 год. 12-18 год. 

Candida spp. 

20  

/100%/ 

C. albicans  20 

Candida spp. 

4 

/100%/ 

C. albicans  4 

Candida spp. 

22 

/37,9%/ 

C. albicans 22 

Candida spp. 

3  

/25%/ 

C. albicans 3 

Дерматофити 

0 

0% 

Дерматофити 

0 

0% 

Дерматофити 

36 

/62,1%/ 

T. rubrum 36 

Дерматофити 

9/ 

75%/ 

T. rubrum 9 

Плесени 

0 

0% 

Плесени 

0 

0% 

Плесени 

0 

0% 

Плесени 

0 

0% 

Общо: 20  

21.2% 

 4 

4.2% 

58 

    61.7% 

 12 

1.0% 
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Табл. 29. Етиологична структура на ОМ, в МЦ Солун, разпределена по възрастови 

групи 

0-1 год. 1-3 год. 3-12 год. 12-18 год. 

Candida spp. 

3  /100%/ 

       C.albicans: 3 

  

  

Candida spp. 

7 /100%/ 

C.albicans: 2 

C.parapsilosis: 3 

C.guillermondi: 2 

Candida spp. 

3  /11.1%/ 

C.albicans: 1 

C.parapsilosis :2 

Candida spp. 

6  /15.8%/ 

C.albicans :3 

C.parapsilosis: 3 

Дерматофити:  

0 /0%/ 

Дерматофити: 

 0 /0%/ 

Дерматофити: 

24 /88.9%/ 

T.rubrum: 24 

Дерматофити: 

 32 /84.2%/ 

T.rubrum:27 

T.interdigitales:5 

Плесени 

0 /0%/ 

Плесени 

0 /0%/ 

Плесени 

0 /0%/ 

Плесени 

0 /0%/ 

Общ брой:        3(4%)           7 (9.3%) 27(36%) 38(50.66%) 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 29. Разпределение на ОМ, в процентно съотношение на причинителите по 

възрастови групи в Пловдив. 
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Фиг. 30 Разпределение на ОМ, в процентно съотношение на причинителите по 

възрастови групи в МЦ Плевен. 

 

 

Фиг. 31 Разпределение на ОМ, в процентно съотношение на причинителите по 

възрастови групи в МЦ Солун. 
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V. ОБОБЩЕНИЕ 

В настоящия дисертационен труд се извършва задълбочен анализ върху 

епидемиологията на повърхностните микози в детска възраст, с цел установяване и 

прецизиране на характеристиките на инфекцията сред педиатричната популация в 

нашата страна и влиянието на някои рискови фактори върху развитието на микозите, в 

сравнение с контролна група лица, без микоза.  

От друга страна, наблюдава се значителна динамика и в спектъра на дерматофитите, 

причинители на микози в детска възраст. Ние също установяваме определена 

тенденция за нарастване на честотата на изолиране на някои нехарактерни за детската 

възраст дерматофити, като M. gypseum, чието разпространение, според нашите данни е 

относително еднакво с това на лидера в етиологията в световен мащаб- M.canis. (M. 

canis (n=20) : M. gypseum (n=21). 

Потвърди се влиянието на редица рискови фактори като фамилна обремененост, 

придружаващи заболявания, спорт. От друга страна, не се потвърдиха литературните 

данни за връзката между контакта с животни и съпътстващата терапия, при пациентите 

с микози в детска възраст, в сравнение с контролната група, без микози. 

Установи се, че една от най-често срещаните микози- TC, може да бъде причинена от 

патогенни плесени, в частност Aspergillus niger, при определени лица, с налични 

допълнителни предразполагащи фактори. 

При проучването върху връзката между майчината ВВК и Candida – колонизацията на 

техните новородени, се потвърди значението на риска от контаминация на 

новороденото от майка с ВВК, като 18 пъти по-висок в сравнение със здравата 

популация, като изолатите от майчината вагинална флора са 100% идентични с тези 

при новородените. Alfei A. и сътр. дискутират ВВК като потенциален източник на 

асцендентна инфекция по време на бременността (>IV,V л.м). Пряката асцендентна 

интраутеринна колонизация на фетуса  се посочва и като съществен рисков фактор за 

преждевременно раждане, вследствие на  преждевременна руптура на околоплодните 

мембрани (Alfei A et al., 2014). Нашите резултати сочат, че не се установява 

статистически значима зависимост между начина на родоразрешение и Candida – 

колонизацията на новородените при изследваните пациентки (X
2
 = 0.13, P>0.05). Този 

резултат потвърждава тезата, че основно значение като рисков фактор за 

контаминацията на новородени е срокът на бременността на изява на ВВК, с оглед на 

потенциалната възможност както за асцендентно инфектиране на новороденото, така и 



64 
 

за десцендентно-придобита контаминация, по време на акта на раждане pervias 

naturalis.  

Изследваната антимикотична чувствителност на изолираните щамове потвърждава 

необходимостта от предварително рутинно приложение на методите за антимикотична 

чувствителност, с оглед динамиката на епидемиологичния процес и последващата 

промяна в резистентността и чувствителността на гъбите. 

Допускаме възможността за недостатъчност на представителната извадка на 

изследваните от нас дерматофити и плесени, включени в изследването, с което би 

могло да се обясни високата степен на резистентност към част от включените АМ. От 

друга страна, тези първоначални резултати представляват интерес, за бъдещо по-

мащабно проучване върху АМ чувствителност. На този етап, на база на получените от 

нас резултати и детайлният литератрен анализ, считаме, че промяната в етиологията на 

микозите като цяло, убославя и промяна в АМ чувствителност към широко 

прескриптираните АМ. С оглед на вариабълната чувствителност на изолираните 

щамове към отделните антимикозтици през последните години, препоръчваме към 

системна терапия на микози в детска възраст да се пристъпва само след устанвена 

антимикотична чувствителност на изолирания щам, с цел превенция на хронифициране 

на инфекцията и оптимизиране на съотношението полза:риск. 

Проследи се динамиката в честотата на инфекции с различна локализация през 

дългосрочен период, чрез ретроспективен мултицентърен анализ на, като резултатите 

са сравнени с тези в други микологични центрове в Плевен и Солун (Гърция), с цел 

определяне на приликите и разликите в етиопатогенезата на заболяването, с оглед 

териториално и културно-обoсобените различия. От направения анализ, се установява 

значително влияние на социално-икономическите и териториално-обособени различия 

между две съседни държави, по отношение на разпространението на инфекциозния 

процес. 

Установява се промяна както във водещата локализация на микозите в детска възраст, 

така и в превалиращия етиологчен причинтел при отделните локализации. Установява 

се, че една от най-често срещаните микози в детска възраст- TC, може да бъде 

причинена от патогенни плесени, в частност Aspergillus niger, при определени лица, с 

налични допълнителни предразполагащи фактори. Потвърждава се влиянието на 

редица рискови фактори като фамилна обремененост, придружаващи заболявания, 

спорт. От друга страна, не се потвърждават литературните данни за връзката между 



65 
 

контакта с животни и съпътстващата терапия, при пациентите с микози в детска 

възраст, в сравнение с контролната група, без микози. 

Потвърждава се значението на риска от контаминация на новороденото от майка с 

ВВК, който е 18 пъти по-висок в сравнение със здравата популация, независимо от 

начина на родоразрешение. Установява се, че изолатите от майчината вагинална флора 

са 100% идентични с тези при новородените. Изследваната антимикотична 

чувствителност на изолираните щамове потвърди необходимостта от предварително 

рутинно приложение на методите за антимикотична чувствителност, с оглед 

динамиката на епидемиологичния процес и последващата промяна в резистентността и 

чувствителността на гъбите. 

 

 

VI. ИЗВОДИ 

1. ОМ е най-често срещаната повърхностна микоза в детска възраст, с нарастваща 

честота в периода 2014-2016, за разлика от 2003-2014, когато е втора по честота. 

2. M. canis и М. gypseum са най-често изолираните дерматофити, причинители на 

повърхностни микози в детска възраст (ТС и TCG), без статистически значима 

разлика в честотата им. Установява се, че плесените са част от етиологичната 

структура на ТС. 

3. Candida albicans е най-честият причинител на ОМ в детска възраст в Пловдив.  

4. Фамилната обремененост е рисков фактор за развитие на ОМ в детска възраст, 

докато спортът се асоциира в най-голяма степен с микози на гладка кожа, длани 

и стъпала. Контактът с животни е рисков фактор за развитие на ТС в детска 

възраст. Атопичният дерматит е най-често асоциираното дерматологично 

заболяване с повърхностни микози в детска възраст. 

5. Рискът от контаминация на новороденото от майка с ВВК е 18 пъти по-висок, в 

сравнение със здравата популация, без значение от начина на родоразрешение. 

6. Установява се висока степен на резистентност дерматофити и плесени към 

griseofulvin, fluconazole, caspofungin и amphotericin B и 100% чувствителност на 

включените дерматофити и плесени към clotrimazole, econazole, miconazole и 

itraconazole. 

7. Установяват се значителни различия в епидемиологията на ТС и ОМ в Пловдив, 

в сравнение с други микологинчи центрове, в основата на които вероятно стоят 
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територеалните и културелно-обусобени различия между сравняваните 

популации. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повърхностните микози в детска възраст показват склонност към промяна в 

епидемиологията, етиологията и във водещата локализация на инфекциозния процес. 

Установява се динамика в лидерството на най-често изолираните дерматофити в детска 

възраст, като се идентифицират и нови етиологични причинители при микозата на 

капилициума. Потвърждава се влиянието на редица рискови фактори като фамилна 

обремененост, придружаващи заболявания, спорт. От друга страна, не се потвърждават 

литературните данни за връзката между контакта с животни и съпътстващата терапия, 

при пациентите с микози в детска възраст, в сравнение с контролната група, без 

микози. Потвърждава се значението на риска от контаминация на новороденото от 

майка с ВВК, който е 18 пъти по-висок в сравнение със здравата популация, 

независимо от начина на родоразрешение. Установената динамика в 

епидемиологичните тенденции оказва влияние върху антимикотичната чувствителност 

и резистентност на изолираните щамове.  

Познаването на епидемиологичните особености, етиологичната структура и влиянието 

на рисковите фактори върху развитието на микози в детска възраст, спомага за по-

доброто теоретично познаване на заболяванията и подобрява практически 

диагностиката и терапията в детска възраст, с оглед на установените териториално-

обусловени епидемиологични различия за нашата страна.  

 

VIII. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Приноси с оригинален характер: 

1. За първи път в научната литература е описано ретроспективно международно 

сравнително епидемиологоично проучване върху ТС в детска възраст, в 

сравнение между две съседни държави (България и Гърция)  

2. За първи път в научната литература е докладвана недерматофитна Tinea capitis, с 

причинител Aspergillus niger. 

Приноси с потвърдителен, но оригинален за България характер: 

1. За първи път у нас е проведен задълбочен анализ върху епидемиологията на 

повърхностните микози в детска възраст. 
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2. За първи път у нас е проучена ролята на рисковите фактори фамилна 

обремененост, практикуване на спорт, контакт с животни, придружаващи 

заболявания и съпътстваща терапия. 

3. За първи път у нас е проведено ретроспективно мултицентърно сравнително 

епидмеиологично проучване върху ОМ в детска възраст, по данни на три 

микологични центъра –Пловдив, Плевен, Солун. 

4. За първи път у нас е проведено проучване върху антимикотичната 

чувствителност на най-често срещаните дерматофити и плесени към 

разпространените на пазара АМ.  

Приноси с научно-практически характер, оригинален за България характер 

1. За първи път у нас е проучена връзката между майчината ВВК и Candida-

колонизацията на новородените от майки с ВВК, в първите дни от живота, като 

рисков фактор с особено значение. 

2. За първи път у нас са сравнени резултатите от дисково-дифузионният метод, Е-

теста и комерсиалният кит за чувствителност на дрожди, които показват отлична 

корелация помежду си. Този факт ни дава основание да препоръчаме дисково-

дифузионният метод за рутинна употреба в микробиологичните лаборатории у 

нас. 
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заболяване. Медицински преглед 03/2015 51(3):22-30; 
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антимикотичната чувствителност на дрожди от род Candida, при бременни 
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X. РЕЗЮМЕ 

Като инфекциозно заболяване, повърхностните микози се харектеризират с промяна 

както в своята епидемиология във времето и пространството, така също и в своята 

етиология.  

        В настоящия дисертационен труд се извършва задълбочен анализ върху 

повърхностните микози в детска възраст, с цел да се проучи епидемиологията и 

етиологията на същите, влиянието на рисковите фактори върху развитието на 

инфекцията и антимикотичната чувствителност на причинителите на повърхностните 

микози при лицата от 0 до 18 годишна възраст.  

       В изпълнение на поставената цел, в проучването са включени пациенти, с доказана 

микоза в поне една локализация, в периода 2014-2016, по данни на микологична 

лаборатория - Пловдив (група 1: n=157) и контролна група – лица, без микоза, активно 

набирани в периода 2014 – 2016 (n=62). За да се проучи влиянието на майчината ВВК, 

като особен рисков фактор за контаминация на новороденото, в проучването са 

включени 80 клинично суспектни за вулвовагинална кандидоза бременни жени и 

техните новородени (n=81), за периода 2014-2015 год (група 3).  

       С оглед прецизиране на териториално-обусловените различия в епидемиологията, 

проведохме ретроспективно мултицентърно и международно сравнително 

епидемиологично проучване, в което включихме пациенти, с доказана Tinea capitis, за 

периода 2004-2014, по данни на микологична лаборатория Пловдив (n=128 до 18 

години) и микологична лаборатория Солун (n=246 до 18 години) (група 4) и пациенти, с 

доказана онихомикоза, в периода 2003-2013, по данни на микологични лаборатории 

Пловдив (n=123), Плевен (n=94) и Солун (n=75) (група 5). За целите на проучванията са 

използвани клинични и анкетни методи, както и лабораторна диагностика – културелно 

микологично изследване с посявка на Saboraud agar.  

       Резултатите от проведените проучвания потвърждават налична динамика в 

лидерството на най-често изолираните дерматофити в детска възраст, като се 

идентифицират и нови етиологични причинители при микозата на капилициума. 

Установява се, че ОМ е най-често срещаната повърхностна микоза в детска възраст, с 

нарастваща честота в периода 2014-2016, за разлика от 2003-2014, когато е втора по 

честота. M. canis и М. gypseum са най-често изолираните дерматофити, причинители на 
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повърхностни микози в детска възраст (ТС и TCG), без статистически значима разлика 

в честотата им. Установява се, че плесените са част от етиологичната структура на ТС. 

Candida albicans е най-честият причинител на ОМ в детска възраст в Пловдив. 

        Потвърждава се влиянието на редица рискови фактори като фамилна 

обремененост, придружаващи заболявания, спорт. От друга страна, не се потвърждават 

литературните данни за връзката между контакта с животни и съпътстващата терапия, 

при пациентите с микози в детска възраст, в сравнение с контролната група, без 

микози. Потвърждава се значението на риска от контаминация на новороденото от 

майка с ВВК, който е 18 пъти по-висок в сравнение със здравата популация, 

независимо от начина на родоразрешение. Установената динамика в 

епидемиологичните тенденции оказва влияние върху антимикотичната чувствителност 

и резистентност на изолираните щамове. 

       В заключение, познаването на епидемиологичните особености, етиологичната 

структура и влиянието на рисковите фактори върху развитието на микози в детска 

възраст, спомага за по-доброто теоретично познаване на заболяванията и подобрява 

практически диагностиката и терапията в детска възраст, с оглед на установените 

териториално-обусловени епидемиологични различия за нашата страна. 

 

XI. SUMMARY 

        As an infectious disease, superficial mycoses are characterized by changes in their 

epidemiology in time, as well as in their etiology. The main objective of this study was to 

investigate the epidemiology and etiology, as well as the influence of some risk factors on the 

development of the superficial mycoses and the antimycotic succectability of the most 

common isolated etiologic agents in patients between 0 and 18 years of age.  

        The first study included patients with proven mycosis in at least one localization, in the 

period 2014-2016, according to data from mycologic laboratory of Plovdiv (group 1: n = 157) 

and control group - patients without mycoses, actively recruited between 2014 and 2016 (n = 

62).  

       To examine the influence of maternal VVC as a particular risk factor for infant’s 

contamination, we included 80 clinically susceptible for vulvovaginal candidiasis pregnant 

women and their newborns (n = 81) (group 3).  

        In order to identifie the specific differences in epidemiology, we conducted a 

retrospective multicenter and international comparative epidemiological study in which we 

included patients with proven Tinea capitis for the period 2004-2014, according to data from 
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mycologic laboratory of Plovdiv (n = 128) and mycologic laboratory Thessaloniki (n = 246) 

(group 4) and patients with proven onychomycosis in the period 2003-2013 according to data 

from mycologic laboratories Plovdiv (n = 123), Pleven (n = 94) and Thessaloniki (n=75) 

(group 5). Clinical and questionnaire methods, as well as laboratory diagnosis - culture 

mycological examination  on Saboraud agar were used for the purposes of the studies. 

          The results of the conducted studies confirmed the suspected dynamics in the leadership 

of the most frequently isolated dermatophytes in childhood, while new etiological agents have 

been aslo identified in the etiology of mycosis of the scalp. OM was found to be the most 

common superficial mycoses in childhood, with increasing frequency in the 2014-2016 

period, in contrast to 2003-2014 when it is the second most frequent. M. canis and M. 

gypseum were the most commonly isolated dermatophytes, in the etiology of TC and TCG, 

without a statistically significant difference in their incidence. Molds (Aspergillus niger) were 

found to be part of the etiological structure of TC. Candida albicans was the most common 

causative agend of pediatric OM in Plovdiv. 

          The impact of a number of risk factors such as family history, accompanying disease 

and sports was confirmed. On the other hand, in contrast to the literature data, the influence of 

animal contact and concomitant therapy was not confirmed as a risk factor in patients with 

superficial mycoses compared to the control group without mycoses. The significance of the 

risk of maternal vulvovaginal candidioasis was confirmed, as the established risk was 18 

times higher compared to the healthy population, regardless of the way of birth. The 

established dynamics in epidemiological trends has an impact on the antimycotic 

susceptibility and resistance of the isolated strains. 

        In conclusion, better knowing of the epidemiological features, the etiological structure 

and the impact of risk factors on the development of mycoses in childhood helps to improve 

the theoretical knowledge of the diseases and improves the practical diagnosis and therapy in 

childhood, in regard to specifying the  territorially-based epidemiological differences, typical 

for our country. 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

XII. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Фиг. 32 Клинична картина на Tinea capitis в детска възраст, причинена от 

дерматофити 
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Фиг. 33 Тinea Сapitis при 4 годишно момче, причинена от Aspergillus niger, преди и 

след терапия с terbinafine 60mg дневно за 8 седмици 
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Фиг. 34 Клинична картина на Tinea corporis (a, b, c, d, e, f, g) и Pityriasis versicolor 

(h, i) в детска възраст 
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Фиг. 35 Клинична картина на онихомикоза в детска възраст с причинители 

дерматофити (b,c,f,h) и дрожди (a,d,e,g,i). 
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Фиг. 36 Клинична картина на дисеминирана кожнoлигавична кандида-инфекция 

при новородено на 14 дни, от майка с хронична ВВК (изолира се C. albicans от 

нокти ръце и крака, устна кухина, носен и ушен секрет и изпражнения 
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