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I. ВЪВЕДЕНИЕ
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Инфекциите,
свързани
с
медицинското
обслужване
или
вътреболнични инфекции/ нозокомиални инфекции (ИСМО/ВБИ/НИ) са
свързани с предоставянето на здравни грижи във всяко едно лечебно
заведение, като посочените термини са взаимно заменяеми и се използват в
научната литература и настоящата работа еднозначно. ИСМО се дефинира
като локализирана или системна инфекция, резултат от нежелана реакция
към наличието на инфекциозен агент(и) или неговия токсин(и), без данни
за свързана с тях инфекция при постъпване в лечебното заведение.
ИСМО се регистрират както в развитите, така и в развиващите се
страни: приблизително 4 131 000 пациенти придобиват ИСМО всяка
година в Европа по данни на СЗО. В Съединените щати, Центърът за
контрол и превенция на болестите (CDC) изчислява, че 1,7 милиона ИСМО
допринасят за 99 000 смъртни случая всяка година и са сред първите десет
водещи причини за смърт.
Според официалната система за регистрация на ВБИ в нашата страна
(автоматизирана информационна система – АИС-ВБИ), честотата на
инфекциите за периода 2003-2014 г. се поддържа около 1,27%, което е
значително по-ниско сравнено с другите европейски страни (Франция- 5%,
Италия – 6,7%, Обединеното кралство-8,2%). Тази ниска регистрация не
отразява обективно реалната ситуация в нашите болници, независимо от
факта, че е обвързана нормативно с тяхната акредитация.
Експертни оценки отчитат, че в преобладаващата си част ИСМО не
могат да бъдат предотвратени напълно, дори при стриктно спазване на
мерките за контрол, поради редица обективни причини – навлизане на
нови лечебно-диагностични практики, повишаване на фоновата
предиспозиция към инфекции поради застаряване на населението,
нарастващата антимикробна резистентност и др.
ИСМО се оценяват като сериозен здравен и социален товар за
пациентите и обществото, като според Европейският център по контрол на
болестите (ECDC) 36% от тях са предотвратими Водещите центрове по
контрол на заболяванията в света (CDC, ECDC) са насочили вниманието си
към надзора и контрола на четири основни вида ИСМО, така наречените
индикаторни инфекции. Te са свързани с инвазивни или хирургични
процедури, като това са именно инфекциите, които определят здравната,
социална и финансова тежест на проблема вътреболнични инфекции. Те
включват: инфекция на уринарния тракт, свързана с уретрален катетър
(ИУТ); вентилатор-асоциирана пневмония (ВАП); инфекция на
хирургичното място (ИХМ) и катетър-асоциирана инфекция на кръвта
(КАИК).
В процеса на диагностициране на инфекциите важна роля има
микробиологичната лаборатория – освен диагностична и насочваща към
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избора на терапевтично средство, но и епидемиологична – изясняването на
инфекциозния агент подпомага епидемиологичното проучване при
установяване на източника на инфекция и механизма на предаване.
Микробиологичната лаборатория има важни задачи и в контрола на
ИСМО: участва в епидемиологичния надзор и управлението на взривовете,
извършва и допълнителни епидемиологични тестове (типиране на
бактерии) и докладване на нови микробни видове или необичайна
резистентност към антимикробни средства. Интегрирането на
теоретичните и практически познания по микробиология и епидемиология,
в светлината на световните препоръки, дава възможност за комплексна
оценка на проблема вътреболнични инфекции, в полза на превенцията,
надзора и контрола.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО
ЦЕЛ
Да се проучат и анализират различни форми на инфекции, свързани с
медицинското обслужване и значението на болничната среда, за да се
оцени действащата система за епидемиологичен надзор и контрол на
инфекциите в УМБАЛ „Св. Георги”.
ЗАДАЧИ
1. Провеждане на епидемиологичен анализ на интензивни и
екстензивни показатели, характеризиращи етиологията
и
епидемиологията на ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Свети Георги“ за
периода 2003-2014 г.:
1.1. Анализ на заболяемостта от ИСМО/ВБИ (на 100 изписани болни).
1.2. Анализ на структурни показатели на ИСМО/ВБИ (етиология,
клинична локализация, индикаторни инфекции).
2. Провеждане на клинико-епидемиологични и микробиологични
проучвания на ИСМО/ВБИ в рискови клиники:
2.1. Интензивни отделения и сектори
2.2. Клиника по анестезиология и интензивно лечение
2.3. Клиника по урология
2.4. Клиника по ушно-носно-гърлени болести (УНГ)
2.5. Отделение по хемодиализа
2.6. Отделение по неонатология – интензивен сектор (НИС) към
Клиника по акушерство и гинекология (АГ клиника)
3. Систематизиране и анализиране на данните от 9 вътреболнични
взрива в УМБАЛ „Св. Георги”, регистрирани в периода 1998-2011 г.
4. Сравнителен
анализ
на
микробиологични
изолати
от
епидемиологично значими обекти от болнична среда в УМБАЛ „Св.
Георги” Пловдив в два периода - 2000 г. и 2012 г.
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
1. Материали
1.1. Използвани са официалните данни от автоматизираната
информационна система за регистрация на ВБИ (АИС-ВБИ) за
периода 2003-2014 г. за страната, годишни анализи за ВБИ в
България, изготвени от НЦЗПБ и МЗ и данни от РЗИ – Пловдив
за Пловдивска област за същия период.
Данните за УМБАЛ „Свети Георги” са събирани по няколко начина:
официалните формуляри „3”-05 за регистрация на ВБИ от
отговорниците по ВБИ към съответните клиники;
данни от РЗИ – Пловдив;
данни, получени от собствени проспективни и ретроспективни
проучвания на заболяемостта от ВБИ в някои рискови клиники
(КАИЛ, Клиника по урология, отделение по Неонатология и др. в
периода 1998-2013 г.).
1.2. Данни за микробиологичните резултати от клинични материали
на пациенти от рискови клиники, носещи маркери на
антибиотична резистентност, изолирани в Лабораторията по
Микробиология на УМБАЛ „Св. Георги”, за периода 2007-2012 г.
Пациенти, при които са изолирани щамове, носещи маркери на
антибиотична резистентност, характерни за нозокомиални патогени, са
епидемиологично проучени съвместно с отговорника по ВБИ към
съответната клиника, за да се дефинират като нозокомиални или
придобити в обществото инфекции. За определяне на наличните инфекции
като вътреболнични, в зависимост от периода, сме използвали критериите,
дадени от НАРЕДБА № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на
профилактиката и контрола на ВБИ, Наредба № 39 от 26 август 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на ВБИ
на Министерството на здравеопазването и НАРЕДБА № 3 от 8.05.2013 г.,
която е последната редакция на стандарта.
1.3. Собствени проспективни и ретроспективни епидемиологични
проучвания на ИСМО/ВБИ в рискови клиники на УМБАЛ ”Св.
Георги”:
1.3.1. Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ):
ретроспективно проучване в периода 2001-2002 г. – обхванати
221 пациенти;
проспективно проучване в периода 2003-2004 г. – обхванати
181 пациенти;
експериментално апробиране на HMEF филтри (Heat and Moisture
Exchange Filters), поставени на пациенти на изкуствена белодробна
вентилация през март-април 2004 г., включващо:
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Микробиологично са изследвани 30 HMEF филтри от двете страни
(от страна на пациента и от страна на апаратурата);
• Микробиологично са изследвани 35 проби от вода от овлажнители
към дихателната апаратура и конденз от инспираторната част на
дихателния кръг при пациенти без филтри;
• Клинико-епидемиологично проучване на 30 пациенти с HMEF
филтри за наличие на VAP като диагнозата е поставена въз основа
на рентгенологични данни за пневмония.
1.3.2. Клиника по урология – епидемиологично и микробиологично
проучване за периода юли-септември 2005 г. при обхванати 230 пациенти.
1.3.3. Клиника по УНГ – проспективно проучване през периода юлисептември 2007 г. при 58 пациенти с карцином на ларинкса.
1.3.4. Отделение по хемодиализа – проспективно са проучени
80 пациенти на хронична хемодиализа в периода януари-октомври
2008 г. – 51 с артерио-венозна фистула (AV фистула), 19 с перманентен
силиконов катетър с двоен лумен (пермкат), 3 със съдова протеза за
хемодиализа (PTFE-graft).
1.3.5. Отделение по неонатология – интензивен сектор (НИС) –
епидемиологично и микробиологично проучване на 481 пациенти през
периода януари 2012-юни 2013 г.
1.4. Собствени клинико - епидемиологични и микробиологични
проучвания на 9 вътреболнични взрива в УМБАЛ „Св. Георги”,
регистрирани в периода 1998-2011 г.:
Вътреболнични взривове в сектор/отделение по детска онкохематология
към Клиника по педиатрия и генетични заболявания:
1.4.1. Взрив от Stenotrophomonas maltophilia през 1998 г – засегнати
5 пациенти.
1.4.2. Взрив от Pseudomonas aeruginosa през 2009 г. – засегнати
5 пациенти.
1.4.3. Взрив от Rhizobium radiobacter през ноември 2011 г. – засегнати
4 пациенти.
1.4.4. Вътреболничен взрив в клиника по урология, етиологично
свързан с Pseudomonas aeruginosa през 1999 г. – засегнати 7 пациенти.
1.4.5. Вътреболничен взрив в Клиника по инфекциозни болести,
етиологично свързан с Klebsiella pneumoniae през 2000 г. – засегнати
3 пациенти.
1.4.6. Вътреболничен взрив в клиника по акушерство и гинекология
(отделение по неонатология), етиологично свързан с Klebsiella
pneumoniae през 2000 г.– засегнати 4 пациенти.
1.4.7. Вътреболнични взривове в клиника по изгаряния, пластична,
възстановителна и естетична хирургия, етиологично свързани с ендемичен
щам метицилин-резистентен Staphylococcus aureus
1.4.8. Взрив от MRSA през 2003 г. – засегнати 5 пациенти.
•
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1.4.9. Взрив от MRSA през 2004 г. – 2005 г. – засегнати 6 пациенти.
1.4.10. Вътреболничен взрив в клиника по кардиохирургия,
етиологично свързан с Serratia marcescens през 2011 г. – засегнати
7 пациенти.
1.5. Микробиологични изследвания на епидемиологично значими
обекти от болнична среда на УМБАЛ „Св. Георги” общо 1761
проби (827 през 2000 г. и 934 през 2012 г.):
стерилни консумативи, мек материал и инструменти;
анестезиологичнични консумативи и апаратура, стерилна вода за
анестезиологична апаратура;
ръце на медицински персонал след хигиенна дезинфекция на ръце и
преди извършване на рискова манипулация, както и след хирургична
дезинфекция в предоперативните зали;
ендоскопска апаратура;
повърхности в манипулационни, превързочни, операционни зали и
болнични стаи;
вода за диализа, диализни и дезинфекционни разтвори и пособия.
Вземането на материал от посочените обекти и интерпретацията на
получените резултати е съгласно нормативни документи (Указание № 3 от
02.09.1998 г. за провеждане на лабораторен контрол върху качеството на
дезинфекциите и стерилизациите в здравните заведения и НАРЕДБА № 3
от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и
контрол на вътреболничните инфекции).
2. Методи
Микробиологични методи
2.1. Методи за пробонабиране при изследване на болнична среда:
• отпечатъкови проби;
• метод на смивове със стерилни тампони;
• директна посявка в течна хранителна среда;
• метод на Кох за изследване на диализни и дезинфекционни
разтвори (течности).
2.2. Микробиологични методи за идентификация:
• конвенционални микробиологични методи, комерсиални мануални
китове за идентификация API 20 Е, API 20 NE на bioMerieux,
chromID MRSA на bioMerieux;
• автоматизирани методи за идентификация (Sceptor system на Becton
Dickinson Diagnostic Instrument Systems и Viteк 2 на bioMerieux),
извършвани в Лабораторията по Микробиология на УМБАЛ „Св.
Георги”;
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2.3. Mетоди за епидемиологично типиране:
• фаготипиране на ендемичен щам MRSА – НРЛ „Стафилококи и
найсерия” при НЦЗПБ, София;
• плазмиден анализ на щамове K.pneumoniae – НРЛ „Молекулярна
биология” при НЦЗПБ, София;
• PCR и Мултилокусен вариационен анализ на Pseudomonas
aeruginosa – НРЦ по превенция и контрол на ВБИ при НЦЗПБ,
София;
• REP-PCR/BOX-PCR анализ на Rhizobium radiobacter и Serratia
marcescens – НРЛ „Мониториране и контрол на антибиотичната
резистентност” при НЦЗПБ, София.
Епидемиологични методи
2.4. Метод на епидемиологично наблюдение
2.5. Ретроспективно и проспективно епидемиологично проучване на
фонова заболяемост от ВБИ и вътреболнични взривове:
- дескриптивна фаза;
- аналитична фаза.
2.6. Експериментален метод – апробиране на антибактериални филтри
(HMEF–heat аnd moisture exchange filters) при пациенти на изкуствена
белодробна вентилация в КАИЛ.
Статистически методи
2.7. Параметричен анализ на честотни разпределения – определяне на
аналитични статистически параметри при количествени и качествени
променливи- дескриптивна и инференциална статистика.
2.8. Параметричен тест на работна хипотеза Но – при ниво на
грешката α= 0,05 за сравняване на относителни дялове).
2.9. Непараметричен анализ: Х² критерий за съгласие на Пиърсън за
изследване на асоциации между явленията.
2.10. Корелационен анализ: определяне на силата и посоката на
зависимостта между медицинските явления.
2.11. Анализ на динамични промени (Моделиране на тенденцията по
„Метода на най-малките квадрати”).
2.12. Графичен анализ: визуализация на количествени съотношения,
екстензивни показатели (структура) и динамични промени. Създаването на
базата данни от наблюдението, статистическата им обработка и
онагледяването на резултатите са извършени с помощта на софтуерен
продукт Microsoft MS office - Excel 2010 г.
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Интензивни и екстензивни стуктурни показатели при ИСМО/ВБИ в
УМБАЛ „Св. Георги” за периода 2003-20014 г.
1.1. Обща заболяемост от ИСМО/ВБИ и тенденция в заболяемостта
За анализирания период установихме възходящата тенденция в
заболяемостта на ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги”, резултат от
подобрената регистрация. Голямо значение според нас има комбинирания
подход, който въведохме след 2005 г. – не само пасивното регистриране на
предоставените ни данни с формуляр „3”-05, но и предлаганите от нас
селектирани случаи в Лабораторията по Микробиология с характеристика
на епидемиологично значими вътреболнични щамове, които обсъждахме с
отговорниците на ВБИ в съответните клиники. Независимо от възходящия
тренд регистрираната заболяемост е все още с ниски индекси - 0,81%
средно за периода, сравнено с нивото, докладвано от водещи центрове.
През този период регистрираната заболяемост в страната е 1,12%, но с
низходящ тренд. (фиг. 1)

Фиг. 1. Сравнителен анализ в динамиката на заболяемостта от ИСМО/ВБИ в УМБАЛ
„Св. Георги” и в България (2003-2014 г.).
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1.2. Етиологична структура на ИСМО /ВБИ
1.2.1. Неизследвани и недоказани микробиологично ИСМО/ВБИ
Микробиологичната диагностика е от решаващо значение в контрола
на ИСМО/ВБИ, даваща възможност за правилно третиране на пациента в
началото на инфекцията и предотвратяване разпространението на
мултирезистентни бактерии. Сериозен проблем, свързан с етиологичната
идентификация на причинителите на ИСМО и съответно предприемането
на адекватни мерки за контрол, е наличието на неизследвани и изследвани,
но недоказани инфекции. По официални отчети и данни за страната
относителния дял на тези два вида инфекции е висок. В страната дела на
доказаните инфекции през този период е малко над половината – 56,87 %,
докато в УМБАЛ „Св. Георги” той е сигнификантно по-висок – 83,76%
(р<0,05), с малки годишни колебания (табл. 1). Като положителна
тенденция можем да отчетем, че както в страната, така и в УМБАЛ „Св.
Георги” нараства дела на МБ изследваните ИСМО, а намалява дела на МБ
неизследваните и недоказаните (табл. 1).
Табл. 1. Разпределение на микробиологично доказаните, недоказаните и неизследвани
нозокомиални инфекции за периода 2003-2014 г. в УМБАЛ „Свети Георги“ и в
страната.

Година

МБ
MБ доказани
МБ
МБ
МБ доказани
недоказани
МБ
ВБИ в УМБАЛ недоказани
неизследвани
ВБИ в
ВБИ в УМБАЛ неизследвани
"Свети
ВБИ в УМБАЛ
ВБИ в
"Свети
България
ВБИ в България
Георги"
"Свети Георги"
България
Георги"
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2003

45,18

80,1

22,21

13,1

32,61

6,8

2004

44,77

83,2

21,51

11,5

33,72

5,3

2005

50,01

79,7

18,28

12,4

31,71

7,9

2006

52,92

79,9

16,68

12,3

30,4

7,8

2007

52,41

87,3

15,57

7

32,02

5,7

2008

52,96

82,8

15,61

10,2

31,43

7

2009

55,99

85,3

15,48

7,5

28,53

7,2

2010

55,54

86,8

13,79

6,2

30,66

7

2011

63,72

81,1

14,28

12,9

22

6

2012

66,93

84,8

12,20

12,3

20,87

2,9

2013

70,99

85,4

11,00

12

18,01

2,6

2014
Средна
стойност
%

71,03

88,7

13,37

8,7

15,6

2,6

56,87

83,76

14,91

10,51

25,8

5,7

15

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1.2.2. Етиология на доказаните микробиологично ИСМО/ВБИ - Грамотрицателни, Грам-положителни микроорганизми и Candida spp.тенденции в разпространението
За разглеждания 12-годишен период основна роля като причинители
на ИСМО имат Грам-отрицателните микроорганизми със средна стойност
от 72,3% и възходяща тенденция в разпространението, средногодишен темп
на нарастване с 0,51% и коефициентът на корелация (r = 0,49) показва
наличие на умерена връзка (фиг. 2, фиг. 3).
Грам-положителните микроорганизми – 26,16% за разглеждания
период са с низходяща тенденция в разпространението, средногодишен
темп на снижение с 0,374% и коефициентът на корелация (r= -0,39) показва
наличие на умерена обратна връзка. (фиг. 2, фиг. 3)
2014
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Фиг. 2. Етиологична структура на ИСМО/ВБИ според принадлежността към Грам в
УМБАЛ „Свети Георги“ (2003 – 2014 г.)

При Candida spp. – низходяща тенденция, средна стойност за
периода 1,54%, средногодишен темп на снижение с 0,135% и
коефициентът на корелация (r= -0,74) показва наличие на голяма обратна
връзка (фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4).
y = 0.5094x + 72.256
R² = 0.2443
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y = -0.3741x + 26.162
R² = 0.1562
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Фиг. 3.Тенденции в разпространението на Грам-отрицателни, Грам-положителни и
Candida spp., причинители на ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Свети Георги“ (2003-2014 г.)
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3
y = -0.1353x + 1.542
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R2 = 0.5467

2
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Фиг. 4. Тенденция в разпространението на клинични изолати Candida spp.,
причинители на ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св.Георги” (2003-2014 г.)

Водещи етиологични причинители с приблизително равни
относителни дялове са E.coli с 18,21% средно за периода, Acinetobacter spp.
с 16,52% и S.aureus с 16,31%. За сравнение, в страната разпределението на
водещите микроорганизми е подобно на това в УМБАЛ „Св. Георги”
(фиг. 5).
20
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16

18.21 18.22
16.52
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14
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10.29
8.74

10
8
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14.65

6.83
5.73
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Фиг. 5. Разпределение на причинителите на ИСМО според видовата принадлежност в
УМБАЛ „Св. Георги” и в страната (2003-2014 г.)

Escherichia coli
За периода 2003-2014 г. в УМБАЛ „Св. Георги” относителния дял на
E.coli е 18,21%, който е идентичен с този в страната – 18,22% и е водещ
изолат като причинител на ИСМО (фиг. 5). Наблюдава се обаче низходяща
тенденция в неговото разпространение (фиг. 6), което се установява и в
страната за същия период.

17

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
y = -0.4374x + 18,208
R2 = 0.2056
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Фиг. 6.Тенденция в разпространението на клинични изолати E.coli, причинители на
ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги“ (2003-2014 г.)

Acinetobacter spp. заема второ място в етиологичната структура на
ИСМО със среден дял от 16,52% за периода 2003 – 2014 г. (фиг. 5) и с
възходяща тенденция в разпространението (фиг. 7).
25
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Фиг. 7. Тенденция в разпространението на клинични изолати Acinetobacter spp.
причинители на ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги“ (2003-2014 г.)

S.aureus заема трето място със среден дял 16,31% за периода 2003 –
2014 г. и с низходяща тенденция в разпространението (фиг. 5, фиг. 8)
25

y = -0.2052x + 16,311
R2 = 0.0884

20
15
10
5
0
2003

2004

2005

2006

2007

S.aureus %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Linear (S.aureus %)

Фиг. 8. Тенденция в разпространението на клинични изолати S.aureus, причинители
ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги“ (2003-2014 г.)

На фиг. 9, фиг. 10, фиг. 11, фиг. 12, фиг. 13, фиг. 14, фиг. 15 и
фиг. 16 са дадени тенденциите в разпространението на останалите
клинични изолати, причинители на ИСМО/ВБИ.
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Фиг. 9. Тенденция в разпространението на клинични изолати P.aeruginosa при ИСМО в
УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)

Фиг. 10. Тенденция в разпространението на клинични изолати Klebsiella spp. при
ИСМО в УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)

Фиг. 11. Тенденция в разпространението на клинични изолати CoNS при ИСМО в
УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)
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Фиг. 12. Тенденция в разпространението на клинични изолати Enterococcus spp. при
ИСМО в УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)

Фиг. 13. Тенденция в разпространението на клинични изолати Proteus spp. при ИСМО
в УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)

Фиг. 14. Тенденция в разпространението на клинични изолати Enterobacter spp. при
ИСМО в УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)
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Фиг. 15. Тенденция в разпространението на клинични изолати Serratia spp.при ИСМО
в УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)

Фиг. 16. Тенденция в разпространението на клинични изолати Steptococcus spp. при
ИСМО в УМБАЛ „Св. Георги” (2003-2014 г.)

В заключение през разглеждания 12 годишен период (2003-2014 г.)
в УМБАЛ „Св. Георги” водеща роля в етиологията на ИСМО/ВБИ имат
Грам-отрицателните микроорганизми (72,3%), които са с възходяща
тенденция. При Грам-положителните микроорганизми се наблюдава
низходяща тенденция със средна стойност за периода от 26,16%. Подобна
е ситуацията в страната – Грам-отрицателните МО също са водещи
(57,92%) с възходяща тенденция, срещу 37,6% за Грам-положителни. E.coli
заема първо място като причинител на ИСМО със среден дял от 18,21%, но
с низходяща тенденция в разпространението му. Acinetobacter
spp./А.baumannii са на второ място в етиологичната структура (16,52%),
следвани от S.aureus (16,31%) без статистически значима разлика (р>0,05),
но с различия в тенденцията – възходяща при Acinetobacter spp. и
низходяща при S.aureus. P.aeruginosa (15,8%) заема четвърто място в
етиологичната структура и бележи възходяща тенденция, докато за
страната тя е низходяща. Петият по значимост изолат в университетската
болница е Klebsiella spp./K.pneumoniae, представена с относителен дял от
8,74% и с възходяща тенденция, подобно на тази в страната. Честота на
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дрожеподобните гъбички от род Candida в УМБАЛ „Св. Георги” показва
изразена низходяща тенденция с относителен дял от 1,44%, докато в
страната, род Candida е с възходяща тенденция (4,48%). За целия период
на наблюдение не са доказани вируси като причинители на ИСМО/ВБИ в
УМБАЛ „Св. Георги”, а в страната между 1-1,5%.
Наблюдаваните от нас различия в етиологичен аспект, свързваме с
типа болница, наличието на множество хирургични и интензивни
отделения в УМБАЛ „Св. Георги” и асоциираната с това структура на
клиничните форми на ИСМО спрямо тези в страната.
1.3. Клинични форми на ИСМО/ВБИ
1.3.1. Инфекция на хирургичното място (ИХМ)
През целия разглеждан период, водеща инфекция в структурата на
ИСМО е инфекцията на хирургичното място (ИХМ) или хирургична
ранева инфекция със среден относителен дял от 38,1% в периода 20032010г. и 37,4% в периода 2011-2014 г. Представили сме две фигури за
структурата на ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги” (фиг. 17, фиг. 18)
отразяващи двата подпериода, поради въведена в страната нова система за
отчитане на инфекциите през 2011 г. И през двата периода ИХМ е водеща
инфекция за университетската болница. В страната за един продължителен
период водещо значение в структурата на ВБИ са имали острите катари на
горните дихателни пътища (ОКГДП) с дял около 30%, за разлика от
УМБАЛ „Св. Георги”, където тези инфекции са между 4-7%. На това
отчасти се дължи и по-ниската общата заболяемост от ВБИ в началото на
периода на нашето наблюдение. Поради относително малката им
епидемиологична значимост и като цяло спорадичния им характер,
ОКГДП не се приемат като достоверна база за съпоставка между отделни
проучвания, особено в страни с развита система за надзор на ИСМО. Повисокият дял на ИХМ в структурата на ВБИ в университетската болница
се дължи вероятно на няколко причини – наличието на 12 хирургически
клиники, относително по-добрата регистрация на ИСМО/ВБИ в някои от
тях, ниския дял на ОКГДП и някои други инфекции, което релативно води
до повишаване на дела на ИХМ.
други
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ИХМ
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ИУТ
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Фиг. 17. Структура на ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги“ в периода 2003-2010 г.
по клинична форма на инфекциите.
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други
кожни
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Фиг. 18. Структура на ИСМО /ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги“ в периода 2011-2014 г. по
клинична форма на инфекциите.

Етиология на ИХМ
В етиологичната структура на ИХМ водещ причинител е E.coli с дял
от 29,76% в повечето хирургически клиники. На второ място по значение е
Staphylococcus aureus – 19,4%, като той е водещ в три клиники (КИПВЕХ –
31,4%, Клиниката по ортопедия и травматология – 21% и Клиниката по
съдова хирургия – 20,5%) (фиг. 19). S. aureus е водещ и в различни
ортопедични и кардиохирургични клиники в САЩ и Европа. В САЩ,
водещ причинител при всички ИХМ през 2007 г. е бил S.aureus (30%),
следван от CoNS, а E.coli е едва на 4 позиция с дял от 9,6%, след
Enterococcus spp. по данни на NHSN Annual Report, 2009.
Други
3,25%

K.pneumoniae

4,54%

CoNS

5,43%

Proteus spp.

6,09%
6,15%

Enterococcus spp.
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A.baumnnii

16,18%
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19,4%
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Фиг. 19. Етиология на ИХМ в периода 2007-2013 г., N=1804

При последните данни на NHSN за 2011-2014 г., S.aureus е водещ с
почти 20,7%, а E.coli с 13,7% е на втора позиция, следван от CoNS 7,9%,
като при някои хирургически процедури, като коремна хирургия на първо
място е E.coli, докато ентерококите се свързват (близо 30%) с
трансплантационната хирургия (Weiner, 2016). В останалите болници в
страната, по данни на АИС-ВБИ, водещи причинители за 2010-2014 г. са
също E.coli и S.aureus с близки относителни дялове (20-22%). Високият
дял на E.coli (най-вероятно с ендогенен произход), причиняващ ИХМ в
нашата страна може да бъде обяснен с все още ограниченото приложение
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на лапароскопските операции. Счита се, че тази техника при коремните
процедури е довела до намаляване на постоперативните раневи инфекции,
свързани с E.coli в световен мащаб за сметка на стафилококите.
По отношение на резистентността, болничните изолати в
хирургичните клиники на УМБАЛ „Свети Георги” през 2012 г. се
отличават с малко по-ниска резистентност, в сравнение с интензивните
отделения към трета генерация цефалоспорини, като дела на ESBLS
продуциращите E.coli е 16-30%, като най-висока е в Клиниката по
кардиохирургия (50%), където се установява 100% резистентност към
ceftriaxon. В нито една хирургическа клиника не се изолират резистентни
към imipenem E.coli през този период. Относителният дял на изолираните
от хирургични рани MRSA e 12-17%, като най-висока е честота им в
Клиниката по изгаряне (36%). При провеждането на научен
вътреуниверситетски проект в периода 2002-2005 г. на тема „Клинични,
епидемиологични и микробиологични проучвания в стационар за
общопрофилна реанимация и термични травми” бяха проучени
циркулиращите в клиниката микроорганизми, причиняващи нозокомиални
инфекции, в частност MRSA с фаготип 1489/1524 (висорезистентен
клонален тип), довел да избухването на 2 вътреболнични взрива.
Получените данни подкрепиха тезата за персистиращ в клиниката
вътреболничен щам, причиняващ спорадични ИХМ и периодично
епидемични взривове.
1.3.2. Белодробни инфекции/ВАП
Втори по значимост в УМБАЛ „Св. Георги” са белодробните
инфекции с относителен дял от 24,61% до 2010 г., като в страната са
представени в 15-17% и също заемат второ място в структурата на
инфекциите. След 2011 г., когато се въвежда отчитането на вентилаторасоциираните пневмонии (ВАП), нивото на белодробните инфекции в
университетската болница спада средно до 6,4% (9,8-4,1%), а честота на
ВАП е от порядъка на 19,1% за периода 2011-2014 г., което показва, че
основния дял на белодробните инфекции се е определял от
вентилационните пневмонии (фиг. 17, фиг. 18.) ВАП се регистрира
основно в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) и
по-малко в останалите интензивни отделения, където дела на пациентите
на апаратна вентилация е значително по-нисък. Отчитането на тази
индикаторна инфекция като самостоятелна нозологична единица се
наложи и в нашата страна, тъй като обобщените данни за света
недвусмислено отчитат нейната значимост поради високите нива на
заболяемост и смъртност при критично-болни пациенти и голямата
икономическа тежест (удължен престой, висока резистентност на
етиологичните
причинители,
предимно
Грам-отрицателни
неферментативни бактерии, прескрипция на скъпоструващи антибиотици и
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т.н.). Най-често изолираните микроорганизми при ВАП в КАИЛ на
УМБАЛ „Св. Георги” за периода 2010-2014 г. е Acinetobacter baumannii
(28,1%), Pseudomonas aeruginosa (10,4%), K.pneumoniae (7,1%), но най-вече
асоциации от двата микроорганизма или полимикробни с различни
представители на сем. Enterobacteriaceae (фиг. 20). Това са и най-често
изолираните микроорганизми в страната при ВАП, със сходни
относителни дялове. Грам-положителни микроорганизми се изолират
сравнително рядко като причинители на вентилационна пневмония, за
разлика от САЩ, където S.aureus е на първо място с 24,4%, следван от
P.aeruginosa (16,3%), а Acinetobacter spp. и Enterobacter spp. с по 8,4% и
заемат 3-4 място по данни на NHSN Annual Report, 2009.

Фиг. 20. Етиология на ВАП в КАИЛ през 2010-2014 г. (N = 260)

Резистентност при причинителите на ВАП
Микроорганизмите, свързани с етиологията на ВАП са характерни
със своята висока резистентност към антимикробни средства, като нашите
данни са в подкрепа на установеното. Резистентността на Acinetobacter
spp., изолиран от пациенти с ВАП в КАИЛ към карбапенеми през 2012 г. е
била около 85%, а при P.aeruginosa 60-70%. Много висока е и
резистентността към хинолони и аминоглюкозиди, особенно гентамицин и
амикацин, като при A.baumannii достига до 93%. През този период близо
половината от изолираните K.pneumoniae продуцират ESBLS, но единични
щамове показват резистентни към карбапенеми.
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1.3.3. Инфекции на уринарния тракт (ИУТ)
На трето място в структурата на ИСМО в УМБАЛ „Св. Георги” са
инфекциите на уринарния тракт (ИУТ) с относителен дял от 9,5% за
периода 2003-2010 г. и 4,9% за 2011-2014 г. Липсват сериозни колебания
през годините и техният дял е между 4 и 9 % от всички ИСМО/ВБИ с
изключение на 2004 г., когато са били 22,5% (фиг. 17, фиг. 18). Найчестият причинител на уроинфекции през разглеждания период е E.coli
(35-40%), следван от Enterococcus spp. (13-16%), Klebsiella spp.,
P.aeruginosa (8-10%) и Acinetobacter spp. (6-8%). E.coli е водещ
етиологичен причинител и в страната (28-32%).
1.3.4. Инфекции на кръвообращението
За разглеждания 12-годишен период относителният дял на сепсиса в
общата структура на ИСМО в УМБАЛ „Св. Георги” е с нисък индекс –
средно 5,5% през (2003-2014 г.) и 9% (2011-2014 г.), като варира от 3,212,1% (4-6 място) (фиг. 17, фиг. 18). Наблюдава се тенденция за
нарастване на честотата на тази клинична форма в периода 2011-2014 г.
Водещи етиологични причинители са: CoNS – 24,7%, следвани от S.aureus
– 18,2%, Klebsiella spp. -14,5%, A.baumannii – 10%, Candida spp. – 8,8%,
други - 23,8%.
2. Резултати и обсъждане на проведените клинико-епидемиологични и
микробиологични проучвания на ИСМО/ВБИ в рискови клиники/
отделения в УМБАЛ „Свети Георги”
2.1. Интензивни отделения и сектори
В УМБАЛ „Свети Георги” в групата на „интензивни отделения” са
включени следните клиники и сектори – КАИЛ; Отделение по
неонатология – интензивен сектор (НИС) в АГ клиника; Интензивен
сектор в детска хирургия (САРИЛ) и Интензивен сектор в КИПВЕХ. В
началото на периода – до 2006 г., заболяемостта от ВБИ в интензивните
отделения в УМБАЛ „Св. Георги” е по-ниска от тази за страната, докато в
края – през 2014 г. е по-висока (табл. 2). Това се дължи на въведения от
нас комбиниран подход при регистрацията на ВБИ, водещ и до повишение
на общата заболяемост от ВБИ в болницата. Съпоставянето на нивата на
инфекциите в интензивните отделение с тези в страната е условно, защото
официалните отчети за България не посочват типа „интензивно”
отделение, като по-коректно би било да се сравняват еднакви по профил и
по патология интензивни отделения, защото всяко от тях има своите
специфични особености.
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Табл. 2. Сравняване на заболяемостта от ИСМО/ВБИ в интензивните сектори на
УМБАЛ „Свети Георги” и интензивните отделения в страната през периода 2003-2014г.
Година

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Интензивни отделения България,%
7,13
6,78
7,46
6,37
5,42
4,96
6,96
7,51
4,93
5,02
5,61
5,39

Интенензивни отделения
УМБАЛ, %
4,2
3,2
4,72
4,8
9,6
11,73
8,5
11,4
11,9
12,5
13,2
21,5

2.2. Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение
(КАИЛ)
При собствени проспективни и ретроспективни проучвания през 3
различни периода сме установи заболяемост от ИСМО/ВБИ както следва:
през 2000 г. – 69 ВБИ (26,34%) при 262 проучени пациенти; през 20032004 г., във връзка с вътреинститутски проект установихме много повисока заболяемост – 86 ВБИ (47,51%) от 181 проучени пациенти с
леталитет 26% и колонизация на трахеобронхиалното дърво в 20,72%. За
сравнение заболяемостта от ВБИ на базата на регистрираните инфекции
чрез сведението за ВБИ, с формуляр „3”–05 през този период е 2,5%, което
е в подкрепа за активния надзор и постоянното мониториране на ВБИ.
През периода 2010-2014 г. при въведения от нас комбиниран метод –
пасивна от клиниката и активна чрез прибавени от нас селектирани случаи
с полирезистентни щамове сме установили 416 ВБИ (заболяемост 16,74%)
и 397 колонизации на трахеобронхеалното дърво от 2485 преминали
пациенти (табл. 3).
Табл. 3. Заболяемост от ИСМО/ВБИ в КАИЛ по години в периода 2000-2014 г.
Година
2000 г.
2003-2004 г.
2010-2014 г.

Преминали пациенти
262
181
2485

ВБИ ( N; %)
69; 26,34%
86; 47,51%
416; 16,74%

На фиг. 21 и фиг. 22 сме представили структурата на ИСМО/ВБИ в
КАИЛ при последните две проучвания – през периода 2003-2004 г. и 20102014 г., като установихме:
1. Водещи са вентилационните пневмонии – през 2004 г.- 47,51%;
през 2010-2014 г. – 62,5%, които са ендемични за тази клиника.
Заболяемостта от ВАП през втория период е 10,5% (260/2485).
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2. Сепсисът е втората по-честота инфекция в КАИЛ и през двата
периода на наблюдение.
3. Уроинфекциите и ИХМ не са структуро-определящи за
заболяемостта в КАИЛ
4. През втория период не сме включили колонизациите на
трахеобронхиалното дърво в структурата на инфекциите, защото
считаме, че тези случаи не отговарят на критериите за
нозокомиални пневмонии.
Други
13.47%

Сепсис
18.30%

ВАП
47.51%

Колонизации
20.72%

Фиг. 21. Структура на ИСМО/ВБИ в КАИЛ през периода 2003-2004 г.
ИУТ , 2.60%
ИХМ, 8.20%

Сепсис , 26.70%

ВАП , 62.50%

Фиг. 22. Структура на ИСМО/ВБИ в КАИЛ през периода 2010-2014 г.

Данните за страната за 2014 г. показват различно разпределение на
инфекциите – ВАП – 33,5%, белодробни инфекции – 21,2%, ИУТ 19,1%,
сепсис 15,5% и др. В КАИЛ на УМБАЛ „Св. Георги” не се регистрират
белодробни инфекции, а само ВАП и колонизации на трахеобронхиалното
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дърво (състояния, при които имаме изолация на патогенна флора, но без
клинични и образни данни за белодробен инфилтрат). От значение са и
каква част от пациентите са на механична вентилация, болничния престой,
както и критериите за диагноза. В страната по официални данни нивата на
уроинфекциите и сепсиса са относително по-високи са спрямо
установените при нас.
На табл. 4 сме съпоставили етиологията на ИСМО в КАИЛ през
различни периоди на активни наши проучвания. Трябва да отбележим, че
така представената етиологична структура на ИСМО в КАИЛ се
препокрива отчасти с етиологичната структура на ВАП (фиг. 20), тъй като
това е основната вътреболнична инфекция в тази клиника.
Табл. 4. Етиология на ИСМО/ВБИ в КАИЛ по години в периода 2000-2014 г.
Причинител
A. baumannii
P. aeruginosa
P. aeruginosa + A. baumannii
S. aureus
K. pneumoniae
Сем. Enterobacteriaceae
Полимикробни асоциации
Други
Общо

2000 г.
18,9%
17,4%
16,4%
7,3%
4,5%
2,9%
28,5%
4,1%
100%

2003-2004 г. 2010-2014 г.
23.4%
24,2%
9,0%
8,8%
18,8%
10,1%
6,3%
3,6%
6,3%
8,5%
5,4%
18,2%
26,6%
20,1%
4,2%
6,5%
100%
100%

При сравнение на проучванията през 2000 г., 2003-2004 г. и 20102014 г. установяваме:
1. Висока изолация на A.baumannii, който е винаги на първо място в
етиологията на ИСМО/ВБИ в КАИЛ.
2. Намаляващо значение на P.аeruginosa както като самостоятелен
причинител, така и при изолацията му в асоциация с A.baumannii.
3. Значението на K. pneumoniae като самостоятелен колонизиращ и
инфектиращ агент почти не се променя.
4. Намаляващо значение на S. aureus в етиологията на ИСМО в
КАИЛ.
5. Нарастващо значение на ентеробактериите като причинители на
ИСМО/ВБИ, специално при ВАП (фиг. 20), като P.mirabilis се
изолира в 7,3% през 2013 г. Този микроорганизъм е включен към
сем.Enterobacteriaceae, поради липсващи данни за него през
предните периоди. Увеличената му изолация при различни ВБИ не
само в КАИЛ, но и в болницата като цяло обясняват описания от
нас възходящ тренд в разпространението му (фиг. 13).
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По отношение на АМР се наблюдава тенденция за нейното
увеличаване, специално на A. baumannii при ВАП. През 2004 г. тя е била
50% към imipenem и стига до 85% през 2012 г., докато в САЩ през същата
година при изолати от ВАП тя е 55,5%. При P. aeruginosa резистентността
към imipenem е 77% през 2004 г. и 70% през 2012 г., като в САЩ през
2012 г. при изолати от ВАП тя е 28,4% (Weiner LM et al., 2016). Тенденция
към увеличаване на резистентността наблюдаваме и при други групи
антибиотици – хинолони и аминогликозиди, като сравнително запазена
чувствителност има само към piperacillin/tazobactam и през двата
разглеждани периода.
- Апробация на HMEF (heat and moisture exchanger filters) филтри
Филтрите HMEFs се поставят между интубационната тръба и шланга
към апаратурата за механична вентилация на пациентите и не допускат
проникването на микроорганизми по воден и въздушен път, като заедно с
това адекватно овлажняват подаваните газове. По този начин се изключва
необходимостта от употребата на овлажнител към апарата, респективно
образуването на конденз в дихателните кръгове. Мястото и ролята на
HMEFs в профилактиката на VAP е нерешен проблем (категория III на
CDC), но се приема, че тези филтри са особено подходящи при пациенти с
продължителен престой на апаратна вентилация. В тази връзка си
поставихме за цел да проучим ролята им в превенцията на ВАП.
От изследваните 35 конденза в инспираторната част на дихателния
кръг и вода от овлажнители на апаратура за механична вентилация при 21
(60%) се установиха положителни бактериални находки в количество над
105, като с най-висок относителен дял са НФГБ (A.baumannii и
P.aeruginosa) (фиг. 23). Инокулирането на този силно контаминиран
конденз директно в трахеобронхеалното дърво при рутинни процедури
може да бъде една от причините за пневмония. Отстраняването на
конденза от друга страна крие риск от контаминиране на персонала и
болничната среда и изисква допълнително усилия и средства. Cravеn et al.,
1992 считат, че контаминирането на водата в овлажнителя може да се
осъществи по различни пътища – чрез директното доливане на вода или
чрез рефлукс от дихателния кръг, като създаването на бактериални
аерозоли с размери под 3.3 микрометра води до директното им попадане в
дисталните дихателни пътища.
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K.pneumoniae
5%
S.marcescens
5%

S.maltophilia
5%

A.baumannii
A.baumannii
28%

Орофар. флора
14%

P.aeruginosa
Грам(-) асоциации
Орофар. флора
S.marcescens

Грам(-) асоциации
19%

P.aeruginosa
24%

K.pneumoniae
S.maltophilia

Фиг. 23. Разпределение на микробиологичните изолати от коденз и овлажнители.

На
табл. 5
са
показани
резултатите
от
изследваните
микробиологично антибактериални филтри, където е видна ниската
контаминация на филтъра от страната на апаратурата – 7%, за разлика от
60% при конденз в инспираторната част на дихателния кръг.
Табл. 5. Микробиологични изолати от двете страни на изследваните 30 HMEF
Към пациента (n=30)
положителни
отрицателни
n; %
n; %
22; 73%
8; 17%

Към апарата (n=30)
положителни
отрицателни
n; %
n; %
2; 7%
28; 93%

Проведеното от нас проучване доказа, че HMEFs предпазват
надеждно дихателната апаратура, не контаминират болничната среда,
предпазват и улесняват персонала. Поради факта, че за възникването на
ВАП имат значение много фактори, повлияването на дори един от тях
(апаратурата) би могъл индиректно да намали честотата на пневмониите.
2.3. Клиника по урология
При проведеното проспективно проучване през 2005 г. в Урологична
клиника, обхващащо 5-месечен период (юли-септември 2005 г.) от
проучените 230 пациента, при 35 установихме ВБИ или заболямост 15,21%
(няколко пъти по-висока от тази, получена при пасивната регистрация).
Водещата роля в етиологичната структура на уроинфекциите има E.coli с
относителен дял от 20% пред Acinetobacter spp. и Enterococcus spp. с по
17% без статистически достоверна разлика между тях (p>0,05). E.coli е и
най-честият изолат от урини както при пациенти с инфекция (20%), така и
при безсимтомните бактериурии (49%), но с достоверно по-висока честота
при втората група пациенти (z=3.1905,p=0,00142) (табл. 6). Acinetobacter
spp. сe изолира само в 1,4% при пациенти с безсимтомна бактериурия, за
разлика от 17% при пациентите с инфекция, което показва неговата роля
като опортюнистичен патоген при увредени пациенти и екзогенното му
придобиване (z=4,8735, p=0). На 4 място е P.aeruginosa с 11% при
пациентите с инфекция, но без сигнификантна разлика с тези без – 9,6%

31

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
(z=0.3326, p=0,741) (табл. 6). При този МО се наблюдава интересна
динамика в изолацията му през различни периоди в същата клиника. Наше
проучване през 1999 г. установи, че той е на първо място в структурата на
уроинфекциите с относителен дял от 32,81%, докато през 2012 г. се
изолира само в 10% или редукция с 69,52% (фиг. 24). Рибарова и съавт.,
2011 също съобщават за подобна тенденция в страната – понижение на
относителните дялове на P.aeruginosa като причинител на уроинфекции от
32,4% през 2000 г. до 15% през 2011г. Смятаме, че това най-вероятно се
дължи на по-добрата асептика при извършване на ендоскопски и
цистоскопски процедури, с което се намалява екзогенното му предаване.
Candida albicans се изолира единствено при урокултури от пациенти с
ИСМО, което може да е проява на ендогенна инфекция и да се дължи на
неадекватна антибактериална терапия.
Табл. 6. Изолирани микроорганизми от урини при пациенти с ИСМО/ВБИ и при
пациенти с безсимптомни бактериурии в клиника по урология, 2005 г.
Микроорганизми
E.coli
Enterococcus spp.
Acinetobacter spp.
Klebsiella spp.и др.
eнтеробактерии
P.aeruginosa
Candida albicans
Други
Общо

Пациенти с
ИСМО/ВБИ N=35
7; 20%
6; 17%
6; 17%

Урини при пациенти
без инфекции, N=208
102; 49,6%
20; 9,6%
4; 1,4%

z, р
z=3,1905, p=0,00142
z=1,8323, p=0,6724
z=4,8735,p=0

7; 20%

51; 24,5%

z=0,5803,p=0,562

4; 11%
4; 11%
1; 4%
35; 100%

20; 9,6%
11; 5,3%
208; 100%

z=0,3326, p=0,741

Подобни наблюдения за водещите причинители на уроинфекции
имат и автори в САЩ (Dennis G. Maki, P. A. Tambyah, 2001), които
установяват различия във водещия патоген при уроинфекциите според
типа на болницата, вида на отделението, респективно клиничното
състояние на пациента. Авторите намират, че при пациентите в
интензивните отделения с най-висок относителен дял са представени
Candida spp. (25%), а дела на E.coli е по-нисък (18%), докато в
общопрофилните болници E.coli е доминиращ (26%), а Candida spp. е
представена само с 9%.
P.аeruginosa 32,81%
1999 г.

P.аeruginosa 10%
2012 г.
Фиг. 24. Динамика на разпространението на P.aeruginosa, изолиран от пациенти в
Клиника по урология през различни периоди на проучване.
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При проведеното проспективно проучване установихме провеждане
на периоперативна профилактика в по-дълги срокове, от обичайно
препоръчваните, както и неподходящи антимикробни средства за терапия
на уроинфекциите, като рифампин например. Това ни мотивира да
предложим схемата за периоперативна профилактика на европейската
асоциация на уролозите по Naber et al., 2001 и разработена от нас програма
за емпирична антибиотична терапия, съобразена с резистентността на
водещите изолати в клиниката.
2.4. Клиника по ушно-носно-гърлени болести (УНГ)
От проучените 58 пациента (4 жени и 54 мъже) за оперативно
лечение на карцином на ларинкса 11 пациенти (19%) развиха инфекция на
хирургичната рана и/или трахеокутанна фистула, като честотата на тези
усложнения кореспондира с тази, съобщена от други автори – 15–21%. На
табл. 7 е представена етиологичната структура на регистрираните ИСМО/
ВБИ, като прави впечатление разнообразието на изолираните от раневи
секрети микроорганизми.
Табл. 7. Изолирани микроорганизми от раневи секрет или от трахеокутанна фистула
при пациенти с ИСМО/ВБИ, N=11
Микроорганизми
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus pyogenes
Acinetobacter baumannii
Staphylococcus aureus / MSSA
Proteus mirabilis
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Serratia marcescens
Дрожеподобни гъби

Брой на изолатите
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Установихме, че антибиотична профилактика не се прилага, а
веднага след операцията започва терапия с двойна комбинация –
ceftriaxone + piperacillin,
amikacin + ceftriaxone
или
ceftriaxone +
ciprofloxacin. При клиника на инфекция не се взема своевременно материал
за МБ изследване, което води до закъснение при необходимост от
корекция в терапията. При 30% от пациентите не са прилагани
антибактериални средства и те в повечето случаи са с по-къс болничен
престой (средно 7 дни). Заболяемостта от ВБИ/ИСМО, макар и висока, е
сравнима със съобщената в литературата за този тип хирургическа
интервенция. Не се изолират MRSA - чести причинители при този тип
операции. Необходимо е своевременно изпращане на клинични материали
за микробиологично изследване, което ще намали ненужната употреба на
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антибактериални средства и изработване на схема за периоперативна
профилактика и емпирична антибактериална терапия, съобразно местното
ниво на резистентност.
2.5. Отделение по хемодиализа
При проучените проспективно 80 пациенти на хронична
хемодиализа, със средна възраст 54 г. (20-87г.) са използвани 3 основни
способа за осигуряване на постоянен съдов достъп: артерио-венозна
фистула (AV фистула), синтетична протеза (PTFЕ graft) и перманентен
силиконов интравенозен катетър с двоен лумен (пермкат).
Най-предпочитан достъп е изграждането на AV фистула, както поради
осигуряването на по-добър дебит на кръвта, така и поради значително пониския процент на усложнения от възпалително естество в сравнение с
PTFЕ graft и особено с перманентините катетри. Нозокомиалните
усложнения на съдовия достъп се класифицират в три групи:
1. Инфекция на изходното място (наличието на еритем, болезненост,
уплътняване или нагнояване на кожата в радиус 2 см от изходното
място на катетъра).
2. Тунелна инфекция (наличието на еритем, болезненост и
уплътняването в тъканите, лежащи над катетъра и на > 2см от
изходното място на катетъра).
3. Свързани с катетъра бактериемии (CR-BSI) – изолирането на
идентичен микроорганизъм от катетърен сегмент и от кръв (за
предпочитане от периферна вена) с придружаващи клинични
симптоми за бактериемия и никакъв друг очевиден източник на
инфекция.
Данни за нозокомиални инфекции в групата с AV фистула се
установяват само при 1 (2%) (бактериемия), докато в групата с
перманентни катетри процентът е многократно по-висок - при 17 (58,6%).
При тези 17 пациенти са регистрирани общо 28 нозокомиални катетърсвързани инфекции. През наблюдавания период са изследвани 55
хемокултури, като 24 (45,45%) са позитивни, а от изследваните 7 раневи
секрета 3 (43%) са позитивни. Водещ етиологичен агент при
хемокултурите са CоNS (табл. 8.). Смята се, че относителният дял на
инфекциите, причинени от тези микроорганизми, е по-висок сред
пациентите, диализирани с катетри, отколкото при пациентите,
диализирани през фистули или протеза. Шест от изолатите (4 от
хемокултури и 2 от раневи секрет) са methicillin-резистентни. Изолираните
щамове стафилококи като цяло бяха с различен профил на резистентност и
най-вероятно с ендогенен произход.
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Табл. 8. Микробиологични изолати от хемокултури
Микробиологични изолати от хемокултури

Брой n и (%)

CоNS

17 (68)

Corynebacterium spp.

3 (12)

Stenotrophomonas maltophilia

2 (8)

Pseudomonas aeruginosa

1 (4)

Staphylococcus aureus

1 (4)

Klebsiella pneumoniae

1 (4)

Общо

25 (100)

Заключение: Нивото на нозокомиалните инфекции е ниско в
групата с AV фистула - само при 1 от пациентите (2%), като те трябва да
бъдат предпочитани и поради факта, че са по-физиологични и с по-добър
дебит на кръвта. При 17 (58,6%) от пациентите с пермкатетър са
регистрирани 28 нозокомиaлни инфекции (4 (14%) на изходното място; 13
(46%) тунел-инфекции; 11 (40%) – катетър-свързани бактериемии). Водещ
микробиологичен изолат при тези инфекции е CоNS - при 68%. Това
проучване отчита важността на проблема с катетър-свързаните инфекции
на кръвообръщението и фокусира вниманието върху превенцията им
съгласно предпоръките на Center for Healthcare Related Infection
Surveillance and Prevention от 2008 г.
2.6. Отделение по неонатология – интензивен сектор (НИС) към
Клиниката по акушерство и гинекология (АГ клиника)
Нивото на ИСМО/ ВБИ на 100 преминали деца в НИС за периода
2008-2012 г. варира от 8,2% през 2008 г. до 12,8% през 2011 г. при средна
стойност за периода от 5,89%, по данни, събрани чрез сведението за ВБИ
(фиг. 25). Очертаната трендова линия е с възходящ наклон, като по наше
мнение значение има не само подобрената регистрация на инфекциите, но
и допълнително влияние на увеличената необходимост от интензивно
лечение на преждевременно родените деца. По време на наше
проспективно проучване за 18 месечен период (януари 2012 г. - юни
2013 г.) в НИС установихме заболяемост от ИСМО 11,64% с леталитетът
7,14%. Oт 481 деца, преминали на лечение през НИС при 56 се
диагностицираха 67 нозокомиални инфекции, разпределени според
клиничната диагноза както следва (табл. 9).
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Фиг. 25. Заболяемост от ИСМО/ВБИ в НИС на УМБАЛ „Св. Георги”
за периода 2008-2012 г.
Табл. 9. Разпределение на ИСМО според клиничната диагноза в НИС за периода
януари 2012 г. – юни 2013 г.
Общ брой
ИСМО
67

VAP
52
(77,61)

От тях - n, %
Сепсис
Бактериемия
3
9
(4,48)
(13,43)

Конюнктивит
3
(4,48)

Доминирането на VAP (77,61%) в структурата на ИСМО е отражение
на честотата на прилаганата механичната вентилация - за периода 20102012 г. - при средно 30,1% от хоспитализраните в НИС.
В хода на проучването при 56-те деца с ИСМО бяха анализирани 105
микробиологични изолата, разпределени както следва: 85 от трахеален
аспират, 14 от хемокултури, 3 от очен секрет и 3 от гърлен секрет, което
отразява клиничната локализация. В етиологичната структура на ИСМО
дела на Грам-отрицателните микроорганизми е статистически значимо повисок спрямо Грам-положителните (фиг. 26). За разлика от установеното
от нас, при множество други проучвания на етиологичната структура на
ИСМО се доказва превалиране на Грам-положителната микрофлора.
Микробиологично доказаните причинители на ИСМО и на водещата
индикаторна инфекция VAP са представени на табл. 10. В етиологичната
структурата на ИСМО в НИС водеща роля имат Грам-отрицателните
микроорганизми и по-специално Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter
baumannii, следвани от Escherichia coli. На тези три микроорганизма се
дължат 52,38% от ИСМО и 59,99% от пневмониите, свързани с апаратна
вентилация, като при ВАП Грам-отрицателната флора е представена от 76
МО (89,41%) спрямо Грам–положителната – 9 (10,59%), като разликата е
статистически значима (p<0.05).
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Фиг. 26. Разпределение на изолираните микроорганизми, причинители на ИСМО
Табл. 10. Микробиологични изолати при деца с ИСМО
Микробиологични изолати
Грам-положителни:
CoNS
Staphylococcus aureus
Enterococcus faecium
Грам-отрицателни:
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Acinetobacter lwoffii
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Stenotrophomonas maltophilia
Serratia marcescens
Enterobacter spp.
Enterobacter aerogenes
Burkholderia cepacia
ОБЩО

микробиологични
изолати при ИСМО
n, %

От тях:
причинители на
VAP, n, %

11 (10,47)
5 (4,76)
4 (3,81)

1 (1,17)
5 (5,88)
3 (3,54)

23 (21,90)
16 (15,24)
4 (3,81)
16 (15,24)
7 (6,67)
4 (3,81)
9 (8,57)
3 (2,87)
2 (1,90)
1 (0,95)
105

23 (27,06)
16 (18,82)
4 (4,71)
12 (14,11)
5 (5,88)
2 (2,36)
8 (9,4)
3 (3,54)
2 (2,36)
1 (1,17)
85

Нашите данни се различават от данните за ИСМО в
неонатологичните отделения в страната за 2014 г., където вентилационните
пневмонии са 8,9% от всички инфекции, като преобладават инфекциите на
сетивните органи (38,8%), посочените в графа „други” инфекции (16,1%),
чревни и кожни инфекции. Водещи причинители в неонатолoгичните
отделения на страната са K.pneumoniae., Staphylococcus coag (-) и S.aureus
по данни на Владимирова, 2014 г.
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Обобщение и заключение на резултатите при проведените проучвания
в рискови клиники:
1. Регистрира се по-висока заболяемост от ИСМО/ВБИ при насочени
епидемиологични проучвания (проспективни и ретроспективни) и
активен надзор.
2. Водещи в етиологичната структура са Грам-отрицателните
микроорганизми, особено в КАИЛ и НИС, като при ВАП най-честите
са Acinetobacter spp., P.aeruginosa и различни представители на сем.
Enterobacteriaceae.
3. Най-честите инфекции при хемодиализираните пациенти са тунелинфекциите (46%) и катетър-свързаните бактериемии (40%), а
инфекциите на изходното място са 14%. Най-чести причинители са
CoNS - в 68% от случаите.
4. Различно е разпределението на микроорганизмите, изолирани от
урини на пациенти при постъпването в клиниката или с безсимтомни
бактериурии, спрямо тези с ИСМО, като значението на P.aeruginosa
като причинител на уроинфекции намалява от 32,81% през 1999 г. до
10% през 2012 г.
5. Заболяемостта от ИСМО/ ВБИ в Клиниката по УНГ, макар и висока,
е сравнима със съобщената в литературата за този тип хирургическа
интервенция, като няма водещ причинител в етиологичната структура.
6. При проведените от нас проучвания установихме приложение на
карбапенеми или комбинация от различни широкоспектърни
препарати без назначено микробиологично изследване, както и
неправилна периоперативна антибиотична профилактика. По наше
мнение е полезна пряката комуникация между клиницист и
микробиолог за ефективна антибактериална терапия.
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3. Резултати и обсъждане на 9 вътреболнични взрива в УМБАЛ
„Св. Георги”, регистрирани в периода 1998-2011 г.
3.1. Анализ на вътреболнични взривове в сектор/отделение по детска
онкохематология към Клиника по педиатрия и генетични болести,
етиологично свързани със Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas
aeruginosa и Rhizobium radiobacter
- Анализ на епидемичен взрив от Stenotrophomonas maltophilia
Епидемичният взрив се проявява на територията на детска клиника в
онкохематологично отделение в периода от 11-16 януари 1998 г. като
включва 5 пациента от общо 12 хоспитализирани в момента на
проучването. Пациентите са на възраст съответно: 1 г. и 4 м., 2 г. и 4 м.,
2 г. и 6 м., 8 г., 17 г., като всички заболели деца са с установени
онкохематологични заболявания в период на ремисия и са за пореден
лечебен курс. Факторите на риск, свързани с фоновото заболяване са:
химиотерапевтична супресия на костния мозък, неутропения,
продължителен болничен престой (ВБИ възниква средно на 48-55 ден от
началото на хоспитализацията) и рутинни инвазивни процедури (4 деца са
с периферен, а 1 с централен венозен катетър). В рамките на няколко дена
засегнатите пациенти повишават температура, при което от взетите
хемокултури се изолира Stenotrophomonas maltophilia, като изолатите от
болните са с идентичен фенотип на антибиотична резистентност. Две от
децата преди появата на бактериемиите са лекувани продължително с
имипенем, което се счита за рисков фактор при инфекция със S.maltophilia,
а останалите с цефтриаксон, амикацин и ципрофлоксацин. След
отстраняване на перифените венозни катетри и подходяща терапия,
съобразена с чувствителността на изолирания причинител, клиничното
състояние на децата се подобрява и не се наблюдава смъртен изход.
Епидемиологичното проучване, което извършихме, включваше проучване
на всички рискови фактори и манипулации и търсене на източника в
болничната среда, при което бяха взети 30 проби от различни обекти и
ръце на персонал. Установихме, че се използват капачки за абокати,
потопени в дезинфекционен разтвор за ръце. От тях, от кохер и пинсета за
превръзки на пункционните места на канюлите, потопени в същия разтвор
и от фаянса на умивалника в манипулационната се изолира S.maltophilia с
идентичен фенотип на антибиотична резистентност с клиничните изолати,
които определихме като фактори на предаване.
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- Анализ на епидемичен взрив, причинен от мултирезистентен
Pseudomonas aeruginosa
През периода юни-юли 2009 г. бяхме информирани за наличие на
епидемична ситуация в отделението по детска онкохематология към
Детска клиника: 5 позитивни хемокултури с P.aeruginosa и един раневи
секрет от пункционно място на периферната венозна канюла. Всички
изолати са от деца, хоспитализирани по повод цитостатична терапия, с
поява на сходни симптоми на транзиторна бактериемия – треска и
температура над 380C. След отстраняване на периферния венозен източник
и подходяща антибиотична терапия, симптомите отзвучават. Установихме
следното:
• Рискова манипулация – интравенозна терапия при пациенти с
предиспозиция – имунокомпрометирани деца с кръвни неопластични
заболявания на цитостатична терапия.
• Отделението е в стара сграда, на която периодично се правят
ремонти и повечето стаи са с по 2 легла със самостоятелен санитарен
възел. В сравнение с предни години, в отделението разполагат с
достатъчно консумативи за еднократна употреба, ръкавици и
дезинфектанти.
• При извършеното изследване на обекти от болнична среда, при което
бяха взети 40 проби от повърхности в двете манипулационни и ръце
на медицински персонал, само от една проба – от мивка в
манипулационната
беше
изолиран
полирезистентен
щам
P.aeruginosa с почти идентичен фенотип на антибактериална
резистентност.
Успоредно с това открихме циркулацията и на друг щам
P.aeruginosa. В отделението съществуваше дозаторно устройство в миялно
помещение от което се получава работен разтвор на дезинфектант на
базата на четвъртично амониево съединение в ниска концентрация,
използван за дезинфекция на повърхности (под, кухненски офиси и др.).
При микробиологично изследване на работния разтвор от кофата, от
разтвора, получен директно от устройство, от повърхностите в изливното
помещение (фаянс, тръби, кранове, мивка до устройството), както и от
течаща вода от мивката изолирахме P.aeruginosa. Щамът беше
чувствителен към повечето тествани антибактериални средства и
фенотипно се различаваше от този, изолиран от клиничните материали и
фаянса в манипулационната при първото вземане на проби. Изолираният
масово щам P.aeruginosa от дезинфекцирани повърхности с този разтвор,
не изглеждаше да има пряка връзка с възникналия взрив, още повече, че
той се изолира след предприетите мерки, когато разтвора, получен от
дозаторното устройство започва да се използва масово във всички
помещения. Събраните изолати от клинични материали и част от
изолираните от болнична среда бяха изпратени за епидемиологично
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типиране в Националния Референтен Център по превенция и контрол на
ВБИ към НЦЗПБ - София. Резултатите от молекулярното типиране ясно
показаха, че всички изолати от пациенти принадлежат към един генотип.
Към същия генотип се отнася и изолатът от болничната мивка в
манипулационната, макар да има известни фенотипни различия по
отношение на антимикробната резистентност, а останалите изолати от
болнична среда (разтвори от дозиращото устройство) бяха от друг генотип
(табл. 11). Беше доказано присъствието на bla гени OXA-10 група и VEB-1
при 6-те изолата P.аeruginosa от пациенти и от батерията на мивка в
манипулационната.
Табл. 11. Сравнителна характеристика по профил на резистентност на изолати
P.aeruginosa от пациенти и от болнична среда
№ щам
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Материал
Хемокултура
Хемокултура
Хемокултура
Хемокултура
Хемокултура
Ранев секрет
Мивка в манипулационна
Дезинфекционен разтвор от
стенно дозиращо устройство
Дезинфекционен разтвор в
процес на употреба
Кран на мивка в изливно
помещение

Забележка: CAZ(ceftazidim),
(piperacillin/tazobactam)

IPM(imipenem),

CAZ
R
R
R
R
R
R
R
S

IPM
R
R
R
R
R
R
R
S

MEM
R
R
R
R
R
R
R
S

PIP
R
R
R
R
R
R
S
S

TZP
R
R
R
R
R
R
S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

MEM

(meropenem),

PIP

(piperacillin),

TZP

Не бяха доказани гени, детерминиращи карбапенемази, което
насочва към неензимни механизми на резистентност, като увеличен
ефлукс, понижен пермеабилитет на външната мембрана, хиперпродукция
на AmpC β-лактамазa или комбинация от тях Изпратихме проби от
работните разтвори на дезинфектанта приготвени ръчно и чрез дозиращото
устройство, както и от нова опаковка дезинфектант за химичен анализ в
отдела по ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) към НЦЗПБ,
който установи по-нисък процент на активно действащото вещество на
дезинфектанта. Това от своя страна е довело съответно до по-ниска
концентрация на работните разтвори, което заедно с нерегулираната добре
дюза на дозатора води до получаване на работен разтвор с много по-ниска
концентрация от зададената 0.5%. Ниската концентрация на разтвора е
довела до по-лесната контаминация и колонизация на цялата система с
Pseudomonas aeruginosa, като е известно, че тези микроорганизми могат да
се развиват в някои дезинфекционни разтвори и антисептици.
Контаминираната питейна вода може да доведе до образуване на биофилм
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във водопроводните тръби и кранове и да играе роля при вътреболнични
инфекции при имунокомпоментирани пациенти (Vianelli N, et al.,2006).
Възможностите за повсеместно разпространение на P.aeruginosa в
болничната среда правят практически невъзможно пълното му е
радикиране от нея. Затова, от изключителна важност са мерките по
контрол на инфекциите, свързани с прекъсване на неговото предаване
(Widmer A, Wenzel R, 1993)
- Анализ на епидемичен взрив, причинен от Rhizobium radiobacter
Първият случай на позитивна хемокултура с R.radiobacter е при
И.М., 11 г.11 м. с лимфом в края на октомври, 2011 г. Хемокултурата (ХК)
е взета рутинно, без наличие на особена клинична симтоматика, като след
нейното позитивиране са взети още няколко, които са били стерилни и
детето е изписано. Изолатът не е запазен, като се е сметнало, че се касае за
случайна находка, която не налага особени мерки или проучване. През
периода 13-17 ноември, при 4 деца се наблюдават сходни симптоми на
транзиторна бактериемия - треска и средно – висока температура около
380C, като на всички са взети хемокултури. Децата са с различни
онкологични заболявания и са хоспитализиорани по повод цитостатична
терапия, като 3 от тях са с периферни венозни катетри, а четвъртото е с
периферен и централен венозен катетър, поставен в друга болница. Някои
от тях постъпват за кратко в клиниката за цитостатъчен курс и след това
отново си отиват в къщи или в друга клиника. През периода 19-23 ноември
2009 г. бяхме информирани за наличие на позиитивни хемокултури при
няколко деца от отделението по детска онкохематология към Детска
клиника с необичаен причинител - Rhizobium radiobacter (табл. 12)
Табл. 12. Пациенти с позитивни за R.radiobacter ХК, с идентичен генетичен профил
Инициали;
възраст на
пациента

Диагноза

Остра
П.М.;15 г. лимфобластна
левкемия

История

приета на 1.11.
2.11-ХТ*;
2-14.-дом.отпуск;
М.Г.;14 г. Медулобластом
14.11.-ХТ и
насочена в НХ**
Остра
30.10 - ЦВК;
Н.К.;2 г.6 м. лимфобластна 21.10 - стерилна
левкемия
ХК
Хронична
З.И.;13 г. миелобластна 7.11.-ХК-Candida
левкемия

Дата на
хемокултура с
R.radiobacter

13.11.2011.

14.11.2011

15.11.2011.
17.11.2011.

антибиограма
***PIP-I; TZP-S;FEP-S; CAZ-S;
Cef/Sul-S;IPM-S; MEM-S;
Amik-S;CIP-S;SXT-S
PIP-I; Piper/Tazo-R;FEP-R;
CAZ-R; Cef/Sul-S;IPM-S; MEMS;Amik-S;CIP-S;SXT-R
PIP-R;CF-R; TZP-I; FEPR;CAZ-R; Cef/SulS; IPM-S;
MEM-S;Amik-S;CIP-S; SXT-R
PIP-R; TZP-I;FEP-R;CAZ-R;
Cef/Sul-S; MEM-S;IPM-S;
Amik-S;CIP-S;SXT-R

*ХТ – химиотерапия, **- Неврохирургия *** PIP (piperacillin), TZP (piperacillin/tazobactam), FEP
(cefepime), CAZ (ceftazidim), Cef/Sul (cefoperazone/sulbactam, IPM (imipenem), MEM (meropenem), Amik
(amikacin), CIP (ciprofloxacin), SXT (trimethoprim/sulfamethoxazole)
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При извършеното епидемиологичното проучване установихме:
• Отделението е в ремонт и пациентите са разпределени на различни
места – други отделения на клиниката, в домашен отпуск, а едно в
друга клиника (неврохирургия, която се намира в друга сграда).
• При взетите проби от болнична среда – основно повърхности - се
изолираха непатогенни във високи микробни числа, което бе
обяснимо при наличието на строителен прах.
• Не намерихме банка с хепаринов р-р за централните и периферните
канюли, но продължаваше практиката да се използва обща банка
физиологичен разтвор за антибиотиците, канюлите и др. в рамките
на 12 часа по думите на персонала.
• Установи се текучество при персонала, с наемане на допълнителни
сестри поради недостиг на персонал, които са напуснали при
съобщението за наличие на епидемичен взрив.
• Установи се известна разлика в антибиотичния профил на
резистентност при изолата от хемокултурата на П.М. и останалите,
но тъй-като се касаеше за рядък причинител, предположихме, че се
касае за един същ щам, което бе потвърдено от REP-PCR, извършен в
НРЛ „Мониториране и контрол на антибиотичната резистентност”
НЦЗПБ - гр. София.
• За съжаление не успяхме да докажем източника на инфекция и
фактори на предаване, но взрива беше овладян и не се регистрира
смъртен случай.
3.2. Анализ на епидемичен взрив, етиологично свързан с Pseudomonas
aeruginosa в Клиника по урология
През периода 22 ноември – 2 декември 1999 г. извършихме
проспективно проучване в урологична клиника на епидемичен взрив,
включващ 7 оперирани болни с аденом на простата, развили инфекция на
оперативната рана, причинена от P.aeruginosa.
• Инфекцията на оперативната рана възниква на 4-6 ден и само при
един пациент на 7-я, което кореспондира с приетия факт, че са касае
за ранна инфекция на хирургичната рана, свързана с контаминиране
в операционната зала.
• От всички раневи секрети е изолиран мултирезистентен P.aeruginosa,
чувствителен единствено на цефтазидим и имипенем с идентичен
фенотип на резистентност, индикация, че се касае за вътреболнични
щамове с общ източник.
• Взетите проби от обекти от операционната зала, служещи за фактори
на предаване на ВБИ посочват основния фактор - гумени катетри с
диаметър 8-9 мм.и дължина около 1м., използвани интраоперативно
за аспирация, от лумена на които се изолира щам P.аeruginosa с
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идентичен фенотип на антибиотична резистентност като клиничните
изолати.
Установихме, че използваните гумени катетри са дезинфекцирани и
впоследствие поставяни в съд с малък обем и малък брой формалдехидни
таблетки. Макар, че този метод е използван за продължителен период от
време, без да са установени някакви странични последствия, той е
първично неправилен. Предполагаме, че в процеса на употреба се е
образувал биофилм от P.aeruginosa в лумена на катетрите, поради факта,
че за тяхното почистване не се е използвал ензимен препарат (самата
болница не е разполагала с такъв през този период) и никога след
дезинфекция не са били активно подсушавани със сгъстен въздух или
алкохол, подобно на ендоскопите. Употребата на формалиновите таблетки
(широко използвани през този период) нямат никакъв смисъл, тъй като
отделящия се газ не би могъл да проникне в лумена на навити катетри с
такава дължина. Операционната не разполагаше с други катетри за
аспирация и се направи опит да бъдат отново почистени и дезинфекцирани
с алдехиден препарат с различни концентрации и експозиция, което
нямаше резултат. Решихме да ги автоклавираме, без да сме сигурни дали
материалът е подходящ. След стерилизацията нямаше повреди по
катетрите и микробиологичното им изследване не показа бактериален
растеж. От днешна гледна точка знаем, че инструментите и консумативи с
лумени, които подлежат на деконтаминация са рискови за възникване на
биофилми с P.aeruginosa и веднъж образувал се този биофилм, никакъв
химически препарат не би могъл да го унищожи, което се потвърждава от
различни проучвания и електонна микроскопия (Guideline for Disinfection
and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, CDC).
3.3. Анализ на вътреболничен взрив, етиологично свързан с Klebsiella
pneumoniaе в отделение по неонатология към Клиника по акушерство
и гинекология
През периода от 13 – 15 ноември 2000 г., в интензивен сектор на АГ
клиника са регистрирани 4 вътреболнични сепсиса при недоносени
новородени на възраст 3-7 дни с причинител Klebsiella pneumoniae.
Първият изолиран щам K.pneumoniae е от 06.11.2000 г.от хемокултура на
приведено от друго родилно отделение дете, който е чувствителен към
тестваните антимикробни препарти. На 14 ноември от хемокултура на
същото дете се изолира полирезистентен щам K. pneumoniae. На 13, 14, 15
ноември се изолират полирезистентни щамове от хемокултури на други 3
деца с идентичен фенотип на резистентност и от трахеален секрет на едно
от децата. От взетите 30 проби от болнична среда (повърхности), апаратура
и ръце на персонал, само от външната повърхност на инфузомата и
спринцовката с което се е осъществявала парентералната терапия при едно
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от децата, се изолира идентичен фенотипно щам. Установихме следните
факти:
• Всички изолирани щамове са продуценти на широкоспектърни бета
лактамази (ESBLS ) и са с еднакъв фенотип на резистентност;
• Изолираните щамове K.pneumoniae от хемокултурите и пробата от
спринцовката са с еднакъв плазмиден профил, като в тях беше
доказан плазмид с мол.тегло 35 Kb, т.е. те са генетично идентични и
с общ произход;
• Рискова манипулация са венозните вливания, осъществени чрез
инфузомат, чийто консуматив не се използва еднократно.
3.4. Анализ на епидемичен взрив в Клиника по инфекциозни болести,
етиологично свързан с Klebsiella pneumoniae
В интензивен сектор на инфекциозна клиника при двама пациенти на
10 г. и на 52 г. с менингоенцефалит, хоспитализирани за дълъг период се
появява неясен фебрилитет по време на инфузионната терапия. От
хемокултурите на тези пациенти на 18 и 20 ноември съответно, се изолира
Klebsiella pneumoniae с еднакъв фенотип на антибиотична резистентност.
Същият щам се изолира и от 4 месечно кърмаче с диариен синдром,
лекувано по същото време в сектора и с доказана в копрокултура Klebsiella
pneumoniae, на което не взета хемокултура. Изолираните 3 щама от
пациентите продуцират широко-спектърни бета-лактамази. Установихме,
че се използва обща банка хепаринизиран физиологичен разтвор за
промиване на периферните венозни канюли и втрисанията при двата
пациента съвпадат с хепаринизиране на абокатите. От хепаринизирания
физиологичен разтвор, намиращ се в манипулацонната и абокатите на
пациентите се изолира K.pneumoniae с идентичен фенотип на
резистентност. Тъй като щама, изолиран от копрокултурата на кърмачето
не беше запазен, изпратихме за епидемиологично типиране само трите
изолата Klebsiella pneumoniae (два от хемокултирите и един от банката) в
НЦЗПБ в София при което се установи:
• В трите изпратени щама K.pneumoniae се доказаха 2 плазмида – един
с мол.т. около 30 Kb и друг с тегло 6 Kb, което доказва, че са
генетично идентични.
• Типове ВБИ са 2 катетър-свързани бактериемии, дължащи се на
парентерална терапия и един ентероколит.
• Факторът на предаване е контаминираният хепаринов разтвор,
използван за промиване на периферните съдови катетри.
• Лечението е проведено с imipenem и не се наблюдава смъртен изход.
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3.5. Анализ на два вътреболнични взрива, етиологично свързани с
метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA) в Клиника по
изгаряния, пластична, възстановителна и естетична хирургия.
- Взрив от ендемичен щам MRSA (2003 г.)
През периода 18 февруари – 17 март 2003 г. по време на
проспективно проучване в клиниката, съвпадащ с вътреинститутски
проект регистрахме 3 раневи инфекции с причинител MRSA. Успоредно с
това установихме и 2 раневи инфекции, при които се изолира S.aureus
(MSSA), като тези двама пациенти бяха с назална колонизация с MRSA
(табл. 13). Беше извършен и скрининг на пациентите за назална
колонизация, като на тези със стафилококови инфекции и кожата на ръцете
(общо 28 проби). При скрининга за носно носителство сред медицинския
персонал изолирахме един носител на клоналния щам MRSA – 1489/1524 и
един нетипабилен MSSA (8%), което е доста по-ниско от съобщаваните в
литературата (40-60%) при епидемична ситуация. От изследваните 27
проби от различни епидемиологично значими обекти от болничната среда
преобладава S.aureus - общо 6 (22,22 %) -1 MRSA, 3 MSSA епидемични и 2
MSSA-нетипабилни (табл. 14). При микробиологичен мониторинг на 28
пациенти в отделението установихме, че 5 (17,9%) са инфектирани и
колонизиране с MRSA, фаготип 1489/1524, 2 (7,1%) с MSSA. С най-висок
дял се изолират CоNS (50,1%), които са нормална микрофлора, но също и
P.mirabilis, Acinetobacter spp., P.аeruginosa, които също са чести
причинители на различни инфекции в тази клиника (табл. 15).

отделение

+

+

+

+

К.Ц., 1г.

13.02.
2003

+

Н.К., 68г.

10.03.
2003
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Ден на
постъпван
е

Н.П., 11м. 31.12.
2002
Р. Ч., 57г. 07.01.
2003
С.Щ., 73г. 09.02.
2003

Пациент,
възраст

Реанимаци

Табл. 13. Епидемиологични данни от вътреболничен взрив от MRSA в КИПБЕХ

+

+

+

Клиничен материал- (+) или (-) за
MRSA, MSSA
Раневи
Нос
секрет
18.02.03
(-)
MRSA (+)
18.02.03
11.03.03
MRSA (+) MRSA (+)
24.02.03
25.02.03
MSSA(+)
MRSA (+)
епидемичен;
25.02.03
11.03.03
MSSA (+)
MRSA (+)
ендогенен;
10.03 (-)
13.03.03
MRSA(+)

17.03.03
MRSA (+)

Ръце

MRSA от
обекти от
болнична среда
Дата; обект

(-)
(-)
21.02.03
MRSA (+)
(-)

(-)

20.02.03
Възглавница
MRSA (+)
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Епидемиологичното проучване показва, че най-често изолираният
микроорганизъм от пациенти и болнична среда през този период е
S.aureus. Прави впечатление циркулацията на два клона S.aureus метицилин резистентен и метицилин чувствителен, които колонизират и
инфектират един и същи пациент и контаминират болничната среда.
Табл. 14. Микробиологични изолати от болнична среда и ръце на персонал
(n=27 обекта)
Микробиологични
изолати
MRSA – 1489/1524

Брой
1

MSSA - 52/80/52А/79

3

MSSA-нетипабилни

2

P. aeruginosa
CNS, аеробобни
спорообразуващи
и др. непатогени

1
20

Обекти
Възглавница на К.Ц. – реанимация
Пясък на клинитрон – реанимация
Чаршаф на клинитрон – реанимация
Плот на нощно шкафче – стационар
Плот на работна маса – реанимация Плот на
нощно шкафче – стационар
Вана за хидротерапия – реанимация
Плотове на лекарст. шкафове, работни маси,
фаянс и др. епидемиологично значими
обекти

Табл. 15. Микробиологични изолати от пациенти в КИПВЕХ (n=28) в периода на
проучването.
Микроорганизми
MRSA
MSSA
P. mirabilis
Acinetobacter spp.
P. aeruginosa
CоNS
Общо

n
5
2
4
2
1
14
28

%
17,9
7,1
14,3
7,1
3,5
50,1
100

- Взрив от ендемичен щам MRSA (2004 г. - 2005 г.)

За периода м. февруари 2003 г. - м. януари 2005 г. е проучена
циркулацията на MRSA с фаготип 1489/1524 и на този фон епидемичен
взрив през м.декември 2004 г. - м.януари 2005 г. при шест пациенти.
Извършен е скрининг на 38 души от медицинския персонал и 24 лежащо
болни за стафилококово носно носителство. Епидемиологични данни от
вътреболничния взрив са представени на табл. 16. Установихме нисък
относителен дял от 3,57% на носно носителство сред медицинския
персонал, а от ръце се изолира само в 1,78% (табл. 17). За изясняване
степента на контаминиране на болничната среда по време на взрива, бяха
изследвани 77 проби. При 6 (7,8%±6,11) се изолира MRSA с фаготип
1489/1524: от 4 устройства за хидротерапия, 1 превързочна маса и 1
работна маса. Резултатите показват сериозни пропуски в дезинфекцията на
повърхности, които могат да служат за фактори на предаване на
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инфекцията. Разпределението на МRSA с фаготип 1489/1524 според
мястото на изолация илюстрира резервоара на инфекцията. Най-висок е
относителният дял 48,22%±13,35 на МRSA, изолирани от рани на пациенти
с изгаряния, следва носна лигавица на пациенти с относителен дял на
МRSA 26,78% (t =2,40,p< 0,01).
Табл. 16. Епидемиологични данни от вътреболничен взрив, причинен от MRSA с
фаготип 1489/1524
Пациент
Пол
Възраст
Приет на:
Приет в:

1. Р.М.

2. Х.Р.

3. И.С.

4. Г.П.

5. К.В.

6. Д.Г.

м

м

м

м

м

м

51 г.

59 г.

33 г.

29 г.

76 г.

2 г., 4 м.

08.10.04 г.

13.10.04 г.

13.11.04 г.

24.11.04 г.

02.12.04 г.

16.12.04 г.

отделение реанимация реанимация отделение реанимация отделение

Площ
на
изгаряне
Изолати
раневи
MRSA
секрет
1489/1524
от
връх от
клиничен ЦВК
материал хемокул
тура от
перифер
на вена
носен
секрет

5%

32%

50%

14%

33%

9%

15.12.

13.12.
27.12.

-03.12.
-14.12.
-23.12.

-03.12.

-28.12.

-27.12.

-

-

-

-

03.12.
(не е
фаготипиран)

-

-

-

21.12.

-

-

-

-

21.12.

03.12.
20.12.
многократно
стерилни
11.12.

21.12.

Персистирането на този щам в клиниката в продължение на повече
от две години го определя като ендемичен. Характерно за такива щамове е
трудната им елиминация от здравните заведения и въпроса за пътищата и
механизмите на предаване им остава открит и ненапълно изяснен.
Табл. 17. Разпределение на MRSA с фаготип 1489/1524 според материала, от който са
изолирани за периода февруари 2003 г.- януари 2005 г.
Изследвани материали (n=56)
Носен секрет:
- от пациенти
- от мед. персонал
Раневи секрет
Връх от ЦВК
Обекти от болнична среда:
-възглавница
-ръце на мед. персонал
-плотове на маси
-устройства за хидротерапия
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Разпределение на изолатите (n)

%

15
2
27
4

26,78
3,57
48,22
7,15

1
1
2
4

1,78
1,78
3,57
7,15
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Анализът на данните насочва към необходимостта от стриктно
спазване на система от изолационни мерки, при пациенти с
полирезистентни хоспитални щамове, съгласно препоръките на Р. Кох
Институт. Ние въведохме:
• Скрининг на пациентите при хоспитализация и саниране на
назалната колонизация;
• Епидемиологично проучване на всеки пациент с МRSA;
• Кохортна изолация на пациенти, колонизирани/ инфектирани с
MRSA;
• Информиране и обучение на персонала – ръкавици и хигиенна
дезинфекция;
• Ограничаване преместването и транспортирането при пациент с
MRSA;
• Оценка на епидемиологичната ситуация чрез изчисляване на дела на
МRSA от всички изолирани микроорганизми от клинични проби и
болнична среда;
• Използване на методите на молекулната епидемиология за доказване
на клоналното разпространение на вътреболничните патогени.
3.6. Вътреболничен взрив, етиологично свързан със Serratia marcescens
в Клиника по кардиохирургия
През ноември 2011 г. бяхме информирани за наличие на епидемична
ситуация - три позитивни хемокултури със Serratia marcescens от пациенти
в Клиника по кардиохирургия, като впоследствие броя на засегнатите
пациенти нарасна на 7 (седем). Само при един пациент е извършена
оперативна интервенция преди позитивиране на хемокултурите, а на двама
коронарография. Всички изолати (от хемокултура и от връх на ЦВК и
ПВК) са с идентичен фенотип на антибиотична резистентност (табл. 18).
При направеното епидемиологично проучване установихме:
• Клинична характеристика на катетър-свързани бактериемии със
S.marcescens. При един пациент – суспекция за развитие на
ендокардит.
• Рискова манипулация за всички пациенти – провеждане на
интензивна инфузионна терапия през периферен венозен катетър.
• При контрол на нивото на контаминация на болничната среда – в
5,5% от изследваните проби (2/36 проби) се доказа S.marcescens с
идентичен на клиничните изолати фенотип на антибиотична
резистентност. Причинителят се изолира в манипулационната към
стационара от лекарствен шкаф и мивка.
• Изпратените за молекулярно типиране проби от пациенти и
болнична среда (смив от лекарствен шкаф и фаянс на мивка в
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манипулационната) показаха 100% идентичност, доказана чрез REPPCR / BOX-PCR.
При проследяване на извършвани в клиниката манипулации с ПВК
(абокат) се констатираха следните пропуски в противоепидемичният
режим на работа:
1. Обща хепаринизирана банка (р-р на 0.9% натриев хлорат с хепарин)
в манипулационната, която по думите на персонала се ползва за
всички пациенти в рамките на не-повече от 12 часа.
2. Медицинският персонал (сестри) работи с еднократни ръкавици, но
те не се свалят веднага след извършената манипулация, а се
извършват допълнителни дейности (изваждане от лекарствения шкаф
на ампули за следваща манипулация и др.).
Заключение: Епидемиологичните и микробиологични данни на
проучените от нас 9 вътреболнични взривове през периода 1998-2011 г.
сме представили по хронологичен ред на възникване на табл. 18.
Преобладават катетър-свързаните бактериемии - 66,6% (в 6 от 9 взрива),
които са и най-често съобщавани в научната литература (по данни на
Gastmeier et al., 2005 г въз основа на проучени 1022 нозокомиални взрива).
Най-честите идентифицирани причинители според авторите са S.aureus,
P.aeruginosa, K.pneumoniae, S.marcescens, които установяваме и при нас.
Източника на инфекция и факторите на предаване във външната среда сме
установили при 8 от взривовете (88,9%), като при 7 сме извършили
епидемиологично типиране за доказване на генетична свързаност между
изолатите и източника на инфекция.
Анализът на причините, довели до тези взривове, доказва, че те
са последица от различни пропуски, които най-общо можем да сведем
до:
1. Използване на нестерилни еднократни консумативи (капачки за
абокати, помощни инструменти за превръзки, спринцовки за
инфузомат и др.) във връзка с неблагоприятната икономическа
ситуация, характерна за страната през този период.
2. Неправилен режим на деконтаминация (дезинфекция и
стерилизация) – маркучи за аспирация, различни повърхности в
манипулационни и работни стаи - работни плотове, фаянс на мивки,
лекарствен шкаф и др.
3. Неспазване на установените стандарти и алгоритми за работа по
отношение на работа с централни и периферни съдови канюли.
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Взрив

Табл. 18. Епидемиологични и микробиологични данни за 9 епидемични взрива през
пероида 1998-2011 г.
Клиника

Период

пациенти

Детска
януари
1 Онкохематология 1998 г.

4. Неонатология

ноември
1999г.
ноември
2000 г.
ноември
2000г.

5. травми

март 2003г.

2. К-ка по урология
3. К-ка Инф.болести

К-ка Термични

5

Причинител

7

бактериемия S. maltophilia
ранева
инфекция
P. aeruginosa

3

бактериемия K.pneumoniaе

4

бактериемия K.pneumoniaе

5

раневи

MRSA
1489/1524

6

раневи и
сепсис

MRSA
1489/1524

5

бактериемия P. аeruginosa

декември

К-ка Термични
2004-януари
6. травми
2005г.
Детска
7. Онкохематология юли 2009г.

Тип
инфекция

Фактори на
предаване в
болничната
среда
капачки за
абокат
маркучи за
аспирация
банка с
хепарин
инфузомат и
спринцовки

Епидемиологично
типиране
не
не
плазмиден
анализ
плазмиден
анализ

не се доказа
фаготипиране
ръце на
персонал, вани
за
хидротерапия фаготипиране

8. Кардиохирургия

ноември
2011г.

7

бактериемия S.marcescens

вар. анализ и
фаянс на мивка PCR
мивка,
лек.шкаф
REP-PCR

Детска
9. онкохематология

ноември
2011г.

4

бактериемия R.radiobacter

не се доказа

К-ка по

REP-PCR

4. Микробиологични изолати от епидемиологично значими обекти от
болнична среда в УМБАЛ „Св. Георги“ в периода 2000 г. и 2012 г.
(сравнителен анализ)
Според Kanz und Kanz, 1989 целта на изследванията на болничната
среда, респективно хигиената в болниците е регистрирането на
източниците на инфекциите и пътищата на разпространението им.
Приоритетите при изследване на болничната среда трябва да се базират на
анализи, както по отношение на потенциалните рискове, така и по
отношение на разходите и ползите от такова изследване. Текущият
микробиологичен контрол не бива да се прави самоцелно, макар и да се
базира формално на нормативни документи, а да бъде насочен, като се
търсят и изследват епидемиологично значими фактори на предаване на
инфекциите.
4.1. Обща характеристика на изследваните епидемиологично значими
обекти от болнична среда
При сравнителния анализ на резултатите от микробиологичния
контрол на болничната среда в университетската болница през 2000 г. и
през 2012 г. (фиг. 27) се установи статистическо значимо редуциране дела
на позитивните проби – от 24,4% (202 от 827) на 15,4% (144 от 934)
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(z=4,7481; p<0,01). Трябва да отбележим, че като положителни проби
дефинираме изолацията на аеробно растящи микроорганизми без оглед на
тяхната патогенност и микробни числа.
%
100
80
60
40
20
0

75,7
24,3

84,6

15,4

2000 г.

позитивни проби
(%)

2012 г.

негативни проби(%)

Фиг. 27. Разпределение на изследваните проби от болнична среда според наличието на
бактериален растеж през 2000 г. и 2012 г.

Това редуциране на положителните проби през 2012 г. може да е
свързано с относително по-голям брой проби от хирургични отделения и
операционни зали, където сме изследвали стерилен консуматив,
инструменти, повърхности, ръце след хирургична дезинфекция и др., както
и подобряване на качеството на почистването и дезинфекциите в
рисковите отделения.
През 2012 г. се наблюдава редуциране на положителните проби от
стерилен хирургически консуматив и инструменти, анестезиологични
консумативи и апаратура, ръце и повърхности, но се увеличават
положителните проби от ендоскопска апаратура, диализни и
дезинфекционни разтвори (фиг. 28). Това се дължи на различни причини
(разширено приложение на ендоскопските изследвания в диагностиката и
терапията на различни заболявания, при недостатъчния брой ендоскопи,
ръчна деконтаминация при скъсено време на експозиция и др.).
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Фиг. 28. Разпределение и сравнителен анализ на положителните проби от
епидемиологично значими обекти от болнична среда през 2012 г. спрямо 2000 г.
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При сравнителен анализ на изолираните микроорганизми, през
2012 г. се установява редукция на Грам-положителната микрофлора
(CоNS, аеробни спорообразуващи, S.aureus и др.) и някои Грамотрицателни, като Acinetobacter spp. Заедно с това се увеличава изолацията
на Pseudomonas spp. и различни представители на ентеробактериите, като
някои от тях като Serratia spp. и Enterobacter spp. не са изолирани през
2000 г. (фиг. 29). Увеличения дял на Грам (-) МО от критични области в
болницата през 2012 г. корелира и с високия дял на тази флора в
етиологичната структура на ИСМО, главно за сметка на Pseudomonas spp.
и E.coli, но без Acinetobacter spp., чиято изолация от болнична среда е
намаляла. Предположението, че именно микроорганизмите, изолирани от
болничната среда са потенциално свързани с вътреболнични инфекции се
споделя от различни автори. Bouzada et al., 2010 считат, че сходното
бактериално разпределение, потвърдено от съответен статистически
анализ, може да покаже, че тяхното наличие по повърхностите в болницата
не е случайно и е свързано с възникването на нозокомиални инфекции.
30

25,2

25

24,5

20,1

22,3

20,8

2000

20
15

14,8

0

13,9

10,9

10
5

2012

1,4

5,5
2,9

4,2

5,5
2,6 2,8 2,6

6,2
0

4,9
0

4,2
2,1 2
0,6

Фиг. 29. Разпределение и сравнителен анализ на микробиологичните изолати по вид от
епидемиологично значими обекти от болнична среда през 2012 г. спрямо 2000 г.
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4.2. Повърхности
През 2000 г. сме изследвали 428 повърхности, а през 2012 г. - 447.
Съпоставяйки двата изследвани периода дела на положителните проби е
намалял статистически значимо от 23,3% (100 от 428) до 13,7% (61 от 447)
(z = 7,92, p = 0). Това отчасти се дължи и на избора на изследваните
повърхности, като през 2012 г. сме изследвали повече повърхности в
операционни и интензивни сектори. Положителните проби се дължат
основно на изолацията на CоNS и спорообразуващи, които са допустими в
определени микробни числа и се изолират в диапазон 3-8,6% през двата
периода (фиг. 30, фиг. 31). През 2000 г. се регистрира висока изолация на
Acinetobacter spp. – 4,7%, който е вторият по честота изолиран
микроорганизъм след спорообразуващите и не се допуска, както от
нашите, така и от чуждите стандарти за болнична хигиена, докато през
2012 г. изолацията му е 0,5%. Разработките на Carling, 2008 спомогнаха да
се определят 14-високи рискови обекти, които най-често се докосват с
ръце “high touch surfaces” и крият най-висок епидемиологичен риск. Те се
намират в близост до пациента и включват: нощно шкафче, рамки на
легло, телефон, различни ключове, тоалетна, мивка, дръжки за врати и др.
Икономически по-ефективно би било да се концентрира вниманието върху
почистването на тези повърхности. Това налага да се преосмислят
обектите, които трябва да се следят при рутинния микробиологичен
мониторинг, като по-нови проучвания показват, че медицинското
оборудване, като стетоскопи, маншети на апарати за кръвно налягане,
стойки за системи са по-малко контаминирани от други, като телефони,
компютри, монитори и тяхната дезинфекция често се пренебрегва повече
от тази на медицински изделия.
S.aureus

отрицателни;
76,7%

положителни;
23,3%

0,9%
4,4%
8,6%
4,7%
2,3%
0,7%
0,9%

CNS

0,3%

Klebsiella spp.

0,5%

Proteus spp.

спори
Acinetobacter spp.
Pseudomonas spp.
E.coli

други непатогенни

Фиг. 30. Разпределение на микробиологичните изолати от повърхности през 2000 г.
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Фиг. 31. Разпределение на микробиологичните изолати от повърхности през 2012 г.

Някои автори (Dancer S.J, 2004) предлагат бактериологични
стандарти, с които да се оценява клинично хигиената на повърхностите в
болниците, базирани на тези, използвани от хранително-вкусовата
промишленост, например HACCP. Първият стандарт се отнася за всяка
констатация на "индикаторен" микроорганизъм, като S.aureus, вкл. MRSA,
Clostridium difficile, VRE и различни Грам-отрицателни бактерии,
наличието на които изисква увеличаване на почистването и
дезинфекцията, тъй като те се считат за недопустими. Вторият стандарт се
отнася за брой аеробни колонии на кв.сантиметър, който да е <5 CFU/cm²
за повърхности, които често се докосват от ръцете в болниците. Това
илюстрира колко взискателни са нашите стандарти по отношение на
общото микробно число аеробни колонии (25 колонии на петри или 38
кв.см. - под 2 CFU/cm²). Ние установяваме ниска изолация на ентерококи и
през двата периода, като VRE не са изолирани от болнична среда, а
търсенето и доказването на C.difficile, съгласно действащия в страната
стандарт не е предвидено.
4.3. Стерилен консуматив
През 2000 г. сме изследвали 160 проби, включващи както
инструменти, така и превързочни материали, дренове, конци и други
консумативи, стерилизирани на място в отделенията или в централната
стерилизационна, като 19 (11,9%) показват микробна контаминация. Не са
установени нестерилни хирургични инструменти (фиг. 32). През 2012 г. от
217 проби, 5(2,3%) са показали бактериален растеж (фиг. 33). Прави
впечатление неколкократното намаляване на нестерилните проби през
2012 г. и стесняване на спектъра на изолираните микроорганизми само до
аеробните спорообразуващи, които се отличават с висока устойчивост при
високостепенна дезинфекция и при някои нискотемпературни режими на
стерилизация. Нестерилните проби през този период са от хирургични
конци, държани в 95% етилов алкохол за поддържаща стерилизация след
автоклавиране и вторично контаминирани – един остарял и ненужен
стериотип.
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S.aureus; 1,9%
CNS; 2,5%
88,1%
отрицателни

11,9%
положителни

спори ; 1,9%
Acinetobacter ;
1,9%
Pseudomonas ;
2,5%
E.coli; 0,6%
други ; 0,6%

Фиг. 32. Разпределение на микробиологичните изолати от стерилен консуматив, през
2000 г.

отрицателни;
97,7%

положителни
2,3%

спори
2,3%

Фиг. 33. Разпределение на микробиологичните изолати от стерилен консуматив през
2012 г.

Не е допустимо да има разлика между фабрично стерилизираните
инструменти и изделия и тези, стерилизирани в лечебните заведения,
защото риска от възникване на нозокомиални инфекции е много висок.
При проучване на 125 нозокомиални взрива Favero et al., 2001,
установяват, че 11% от тях са свързани с медицински изделия и
инструменти, обработени в лечебните заведения, което трябва да насочи
нашето внимание именно към няколко важни момента:
1. Недопускане повторната употреба на еднократни консумативи,
макар и скъпи.
2. Правилен избор на метод на стерилизация и подходяща опаковка.
3. Правилно съхранение и употреба на стерилизираните инструменти и
други консумативи, за да се изключи вторичната им контанинация.
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4.4. Анестезиологични пособия (консумативи и апаратура)
Анестезиологичните пособия, които сме изследвали включват
различни медицински изделия като интубационни тръби, шлангове,
небулайзери, маски, овлажнители и др., както и апаратура за обдишване и
анестезия, кувьози в неонатология и др. През 2000 г. сме изследвали 102
проби, като при 20 (19,7%) сме наблюдавали бактерилен растеж (фиг. 34).
През 2012 г. сме изследвали 71 анестезиологични пособия, като при 8
(11,3%) се установява бактериален растеж (фиг. 35). Сравнявайки двата
периода се наблюдава намаляване на положителните проби с 42,6%, като
те са свързани с изолацията на НФГБ от консумативи за многократна
употреба – основно овлажнители и небулайзери, поради липсата на
достатъчно стерилна вода за тях.
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Фиг. 34. Разпределение на микробиологичните изолати от анестезиологични
пособия през 2000 г.
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Фиг. 35. Разпределение на микробиологичните изолати от анестезиологични
пособия през 2012 г.
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4.5. Ръце на медицински персонал
През 2000 г. сме изследвали миробиологично 49 проби за контрол на
хигиенната дезинфекция на ръце, а през 2012 г. – 34 проби. Отрицателните
проби през 2000 г. са 16,3% (8 от 49), а през 2012 г. 58,8% (20 от 34).
Положителните проби са представени от CoNS и спорообразуващи, които
са представители на резидентната флора и е обичайно да се изолират при
хигиенна дезинфекция на ръце, като този резултат не се счита за
„нестандартна проба”. Съпоставяйки резултатите през двете години прави
впечатление широката гама патогенни микроорганизми, изолирани през
2000 г. (фиг. 36). През 2012 г. не се изолира транзиторна флора
(индикаторни микроорганизми), каквато е и целта на хигиенната
дезинфекция за ефективно обеззаразяване (фиг. 37).
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Фиг. 36. Разпределение на микробиологичните изолати от ръце през 2000 г.
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Фиг. 37. Разпределение на микробиологичните изолати от ръце през 2012 г.
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Липсата на „нестандартни проби” през 2012 г. могат да се обяснят с
широката кампания в болницата за значението на хигиената на ръцете и
различните обучителни семинари след 2004 г. на тази тема, след
включването в проект на МЗ и БШПБХ. Значение имат и постерите, както
и другите рекламни материали на тази тема, които спомагат за изграждане
на правилни стериотипи на работа.
4.6. Ендоскопска апаратура
През 2000 г. сме изследвали 30 проби от ендоскопска апаратура, от
които 30% са положителни (9 от 30), като с най-висок дял се изолира
P.aeruginosa (10%), а останалите изолирани микроорганизми – S.aureus,
Klebsiella spp., E.coli, Proteus spp. се изолират в 3,3% (фиг. 38) През 2012 г.
при изследвани 47 проби от ендоскопска апаратура сме установили 31,9%
положителни (15 от 47). С относителен дял от 10,6% се изолираха
P.aeruginosa и Enterobacter spp. (представен изключително от Enterobacter
cloacea), следвани от E.coli и Serratia spp. в 4,3% и Proteus spp. 2,1%
(фиг. 39).
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Фиг. 38. Разпределение на микробиологичните изолати от ендоскопска
апаратура през 2000 г.
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Фиг. 39. Разпределение на микробиологичните изолати от ендоскопска
апаратура през 2012 г.
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Ротация на дезинфектантите през втората половина на 2012 г., при
която сменихме глутаралдехида с пероцетна киселина, не доведе до
съществено подобрение. Стигнахме до заключението, че най-вероятно се
касае за образуване на биофилм в лумените на ендоскопите, който не може
да бъде отстранен с високостепенна дезинфекция (HLD). Временно
решение на проблема беше намерено с ниско-темературна стерилизация с
етиленов окис и плазмена стерилизация за ендоскопите и аксесоарите към
тях, които обаче не можеха да се прилагат след всяка процедура. Ключово
значение има и изплакването на ендоскопите, като се препоръчва
използването на стерилна вода, получена чрез бактериални филтри или
чрез обратна осмоза. Тук персоналът не разполагаше с такива средства и
използваше обикновена дестилирана вода или стерилен физиологичен
разтвор, като този проблем според Тончева и съавт., 2004 г. стои пред
много ендоскопски кабинети в България. Обработването (reprocessing) на
гъвкавите ендоскопи е многостепененна процедура, като тя може да се
извършва с използването на автоматизирани (AERs) и чрез ръчни методи в
съответствие със строг протокол. През 2000 г. и 2012 г. деконтаминацията
се е извършвала чрез ръчни методи .
Липсата на публикации в рецензирана литература дава невярна
представа, че проблемите с деконтаминацията и обработката на
ендоскопите е рядко срещано явление. Задължително докладване на
пропуски и регистър ще даде по-добра представа за инциденти и ще
улесни по-задълбочени изследвания. Необходимо е да се гарантира
качеството на повторно преработване на гъвкавите ендоскопи, както и
задължителното обучение и периодичен одит на персонала, който го
извършва.
4.7. Диализни и дезинфекционни разтвори/пособия
- Изследване на диализни разтвори
През 2000 г. сме изследвали 27 проби от диализни разтвори, като 6
(22,2%) са били положителни. P.aeruginosa и аеробните спорообразуващи
се изолират в 7,4%, S.aureus и CoNS в 3,7% (фиг. 40). През 2012 г. сме
изследвали 21 диализни разтвора, като 8 (38,1%) са показали микробен
растеж в сигнификантни стойности (фиг. 41). Сравнявайки двете години се
наблюдава прираст на положителните проби в 70,6%. Различните автори
съобщават както много по-ниски резултати от 1,6%, така и по-високи –
22,7%. Докато спороносните са безобиден контаминант и много често се
игнорират, P.аeruginosa притежава много вирулентни фактори,
резистентност към голям брой антимикробни агенти и има способност да
оцелее във вода за дълги периоди от време, дори без хранителни вещества.
Поради тези причини, този вид се изучава с оглед на създаването на нови
средства, които да го отстранят трайно от диализната вода.

60

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

S.aureus

3,7%
3,7%
отрицателни
77,8%

положителни
22,2%

CNS

7,4%
спори
7,4%
Pseudomonas
spp.

Фиг. 40. Разпределение на микробиологичните изолати от диализни
разтвори, през 2000 г.
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Фиг. 41. Разпределение на микробиологичните изолати от диализни
разтвори, през 2012 г.

- Изследване на дезинфекционни разтвори, четки и други пособия
През 2000 г. сме изследвали 31 дезинфекционни разтвора, като при 7
(22,6%) сме наблюдавали бактерилен растеж. През 2012 г. при изследвани
97 разтвора (приготвени ръчно и от дозиращи устройства) и други пособия
за дезинфекция (четки, мопове и др.), като при 33 (34,1%) се установява
бактериален растеж. Сравнявайки двата периода се наблюдава увеличаване
на положителните проби в 50,4%. През 2000 г. се изолират P.aeruginosa,
аеробни спорообразуващи и S.aureus в 6,5%, а CoNS в 3,2%. (фиг. 42).
През 2012 г. се изолира изключително разнообразна микробна флора,
като доминира Pseudomonas spp. (фиг. 43).
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Фиг. 42. Разпределение на микробиологичните изолати от дезинфекционни
разтвори и пособия, 2000 г.
S.aureus
1%
2,1%
отрицателни;
65,9%

положителни
;
34,1%

4,1%
2,1%
13,4%
1%
2,1%
2,1%
6,2%

CNS
спори
Acinetobacter spp.
Pseudomonas spp.
E.coli
Klebsiella spp.
Serratia spp.
други непатогенни

Фиг. 43. Разпределение на микробиологичните изолати от дезинфекционни
разтвори и пособия, 2012 г.

Weber DJ et al., 2007 проучват възникнали взривове и
псевдовзривове, дължащи се на контаминирани антисептици и
дезинфектанти. Почти всички от тях са свързани с Грам-отрицателни
бактерии или микобактерии, което се дължи на устройството на външната
им мембрана и комплексната клетъчна стена, действащи като бариера за
дезинфекционните средства. През 2012 г. установихме колонизирани
автоматични дозатори с НФГБ при използване на дезинфектанти в ниски
разреждания, предназначени за повърхности, което поставя въпроса за
тяхното безопасно приложение.
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Заключение: Сравнявайки двата периода с 10-годишен интервал между
тях (2000 г. и 2012 г.) от микробиологичното изследване на болнична среда
прави впечатление следното:
1. Намалява изолацията на микробна флора от стерилен консуматив,
анестезиологични пособия и апаратура, повърхности и ръце на
медицински персонал.
2. Намалява изолацията на Грам-положителни микроорганизми от
външна среда, по-специално на S.aureus. Увеличава се относителния
дял на Грам-отрицателните микроорганизми от диализни и
дезинфекционни разтвори и ендоскопска апаратура, но намалява
изолацията на Acinetobacter spp. от повърхности.
3. Ниска изолация на ентерококи, като VRE не са изолирани от
болнична среда, а търсенето и доказването на C.difficile в болнична
среда, съгласно действащия в страната стандарт не е предвидено.
4. Деконтаминацията на ендоскопите при ръчно почистване и
недостатъчен брой апаратура е предпоставка за образуване на
биофилм с P.aeruginosa и други Грам-отрицателни микроорганизми,
и не гарантира качествена деконтаминация при последващо
обработване.
5. Необходимост от усъвършенстване на стандарта по превенция и
контрол на вътреболничните инфекции в частта за допустими
стойности на аеробни микроорганизми, изолирани от повърхности –
от CFU на петри към аеробни CFU/cm² с цел по-точна интерпретация
и съпоставимост на резултатите.
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1. Заболяемостта от ИСМО/ВБИ в УМБАЛ „Св. Георги” за периода 20032014 г. бележи възходяща тенденция, резултат от подобрената
регистрация, като надзорът трябва да бъде насочен основно към
индикаторните инфекции.
2. Инфекцията на хирургичното място (ИХМ) е водеща клинична форма
на ИСМО/ВБИ през целия разглеждан период.
3. Нараства относителният дял на Грам-отрицателните микроорганзми в
етиологичната структура на инфекциите, което се наблюдава и при
изолатите от болнична среда.
4. Acinetobacter spp. бележи възходяща тенденция като причинител на
ИСМО/ВБИ, като при ВАП се доказва в над 50% от случаите
(моноизолат или в полимикробни асоциации), въпреки намаляване на
изолацията му от болнична среда (повърхности и анестезиологични
консумативи и апаратура).
5. Грам-отрицателните микроорганизми имат водеща роля при
вътреболничните взривове, свързани основно с пропуски при
провеждане на инфузионната терапия.
6. Намалява относителният дял на Грам-положителните микроорганизми
и Candida spp. като причинители на ИСМО/ВБИ и по-специално на
S.aureus при някои клинични форми като ВАП. Същата тенденция
наблюдаваме и при изследваните епидемиологично значими обекти от
болнична среда.
7. При насочени епидемиологични проучвания в рискови клиники се
установяват значимо по-високи нива на ИСМО/ВБИ спрямо събраните
чрез системата за пасивен надзор, подкрепящо предимствата и
необходимостта от постоянно мониториране в тези звена.
8. При съпоставяне на резултатите от изследването на епидемиологично
значими обекти от болничната среда в два периода (2000 г. и 2012 г.) се
установи значимо редуциране дела на позитивните проби (от 24,4% на
15,4%; p<0,01),
основно
поради
намалената
изолация
на
микроорганизми от стерилен консуматив, инструменти, повърхности и
ръце на медицински персонал.
9. Проблемно остава обеззаразяването на специална медицинска
апаратура (ендоскопи) със запазване на постоянно ниво на
контаминация в около 1/3 от пробите след проведена дезинфекция,
свързано най-вероятно с формирането на биофилм в луменната им
част.
10. Рутинният микробиологичен скрининг на болничната среда трябва да
бъде насочен към най-често докосваните повърхности, т.нар.“high touch
surfaces”, които се намират в близост до пациента.
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Приноси с оригинален характер
1. Извършен е за първи път цялостен микробиологичен и епидемиологичен
анализ на резултатите от комплексно изследване на динамиката и
тенденцията на епидемичния процес на ИСМО/ВБИ за 15-годишен
период в една от най-големите университетски болници в страната и са
посочени детерминантите за моделиране на заболяемостта.
2. За първи път в университетската болница е апробирано приложението на
HMEF филтри (heat and moisture exchanger filters) и доказана
превантивната им роля в профилактиката на вентилатор-асоциираните
пневмонии, чрез редуциране на контаминацията на дихателната
апаратура.
3. За първи път в университетската болница е приложено епидемиологично
типиране на причинителите на вътреболнични взривове, изолирани от
клиничен материал и обекти от болничната среда.
Приноси, обогатяващи съществуващите знания
1. Представени и дискутирани са многоаспектно теоретичните познания в
етиологията и епидемиологията на ИСМО/ВБИ на съвременния етап.
2. Въз основа на медицина базирана на доказателства са допълнени
познанията за механизмите и пътищата на предаване на причинителите на
вътреболнични взривове в клинични звена с най-висок риск за развитие на
ИСМО.
Приноси с научно-приложен характер
1. Анализираните интензивни и екстензивни епидемиологични показатели
при пациенти с ИСМО/ВБИ в основни рискови клиники позволяват да се
предложи модел за надзор в болницата, изхождайки от концепцията на
СЗО за постоянно мониториране на ВБИ в рисковите клиники.
2. Проучено и анализирано е епидемично-ендемичното разпространение на
MRSA в Клиниката по изгаряния, пластична, възстановителна и естетична
хирургия, на фона на което са регистрирани два вътреболнични взрива
със същия причинител, като са предложени стратегии за диагностика,
превенция и контрол. Изолираните MRSA са с идентичен фаготип
1489/1524, като проведеното проучване подпомага цялостния мониторинг,
провеждащ се в страната, за определяне на клоновата природа и
субтипове на MRSA в здравните заведения.
3. Въз основа на проведения микробиологичен мониторинг на болничната
среда и анализа на данните, предлагаме усъвършенстване на стандарта по
превенция и контрол на вътреболничните инфекции в частта за допустими
стойности на аеробни микроорганизми, изолирани от повърхности – от
CFU на петри към аеробни CFU/cm² с цел по-точна интерпретация и
съпоставимост на резултатите.
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