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Използвани съкращения  
 на кирилица 

АЛАТ аланин аминотрансфераза 
АСАТ аспартат аминотрансфераза 
АФ алкална фосфатаза 
ГГТ гама-глутамил трансфераза 
ДКК диференциална кръвна картина 
КЕ кистна ехинококоза 
КАТ компютърна аксиална томография 
МУ Медицински университет 
НСИ Национален статистически институт 
ПАИР пункция, аспирация, инжекция, реаспирация 
ПКК пълна кръвна картина 
РПХА реакция пасивна хемаглутинация  
СЗО Световна здравна организация 
УЗ ултразвук 
УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за активно лечение 
ЯМР ядрено-магнитен резонанс 

 на латиница 
СЕ cystic echinococcosis (кистна ехинококоза) 
CL cystic lesion (кистична лезия) 
ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay (ензимносвързан 

имуносорбентен тест) 
Ig  имуноглобулин 
WB Western blot (Имуноблот)
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кистната ехинококоза (КЕ) е зооантропоноза – природно-огнищна по 
същество хелминтоза, но с вторична синантропна огнищност, причиняваща 
се от ларвната форма на E. granulosus. В България това е най-тежко 
протичащата хелминтоза с местно разпространение. През последните 20-25 
години рязко се увеличи заболяемостта от КЕ в страната, със значително 
засягане и на населението в детско-юношеска възраст. През 2004-2008 г. 
действаше Национална програма за контрол на ехинококозата при хората и 
животните, в резултат на която заболяемостта сред хората намаля до 
3,95%ооо (2010 г.), с последващо нарастване и задържане на значителни 
нива. Пловдивска и Пазарджишка област са едни от най-засегнатите в 
страната със заболяемост за 2016 г. съответно 6,65%ооо и 7,28%ооо.  

Диагностичен ехографски скрининг за ранно откриване на латентна КЕ 
с абдоминална локализация, особено сред рисково население у нас все още 
не е получил масова популярност като рутинен метод, въпреки 
преимуществата му.  

Въвеждането в практиката на медикаментозната терапия при КЕ – като 
постоперативна противорецидивна, при пункционно лечение и като 
самостоятелно консервативно лечение при определени показания, повиши 
терапевтичните възможности и подобри прогнозата на заболяването. Но 
ефективността на консервативното лечение не е максимална.  

Хроничното протичане на КЕ е съпроводено с дълготрайни 
патогенетични въздействия върху организма на гостоприемника, като 
компресия на паразитната киста върху паренхима на засегнатите органи с 
възпалителна реакция, атрофия, некроза и последваща фиброза. Известно е, 
че причинената от паразита имуносупресия заема съществена роля в 
патогенезата на заболяването. Като противодействие на тези патогенетични 
механизми може да се приложи консервативно лечение комбинирано с 
имуномодулиратори, както и с хепатопротектори при чернодробна КЕ. 
Наблюденията в тази насока са предимно спорадични и е необходимо 
системно клинично проучване по проблема.  

Отразените по-горе аспекти на КЕ ни насочиха да проведем 
целенасочени проучвания, които да изяснят ролята на ехографския скрининг 
за подобряване на ранната диагностика на заболяването сред рискови 
контингенти, както и терапевтичата ефективност от приложението на 
етиологично лечение, комбинирано с патогенетични средства. Резултатите 
от проучванията са проследени в хода на диспансерното наблюдение на 
обхванатите пациенти.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

1. ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Целта на настоящия дисертационен труд е провеждане на клинико-
епидемиологично проучване на разпространението на кистната 
ехинококоза при хората в Пазарджишка и Пловдивска област и 
изследване на възможностите за постигане на ефективно, 
диференцирано консервативно лечение при пациенти с КЕ. 

 

2. ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Анализ на данните за регистрираните случаи на КЕ в Пазарджишка 
и Пловдивска област (част от Централна Южна България) за 10-
годишен период (2007-2016 г.), изготвяне на клинико-
епидемиологична характеристика и нозо-географска карта на региона. 

2. Провеждане на ехографски диагностичен скрининг сред рискови 
контингенти за откриване на лица с КЕ с абдоминална локализация 
(черен дроб, слезка, бъбреци, коремна кухина) в латентен стадий 
(скрита заболяемост) и потвърдителна серодиагностика при 
ехографска находка. 

3. Проучване на клинико-лабораторни параметри и данни от 
серологични изследвания при пациенти (възрастни и в детско-
юношеска възраст) с чернодробна и/или белодробна КЕ. 

4. Проучване на терапевтичния отговор при провеждането на 
етиологично лечение с albendazole комбинирано с имуномодулатори 
(Isoprinosine, Respivax) при чернодробна и белодробна КЕ – 
диференцирано като постоперативно, придружаващо ПАИР или 
самостоятелно консервативно. 

5. Разработване на клиничен алгоритъм за диагностика и лечение на 
пациенти с чернодробна и/или белодробна КЕ. 
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III. МАТЕРИАЛ 

1. Изследвани контингенти: 
Проучването обхваща общо 2151 лица, принадлежащи към следните групи: 

1.1. 155 пациенти с КЕ, лекувани с различни терапевтични подходи: 

 83 пациенти (56 с чернодробна КЕ, 18 с белодробна КЕ и 9 с 
чернодробна и белодробна КЕ) лекувани консервативно; 

 62 пациенти (57 с чернодробна и 5 с чернодробна и белодробна КЕ) 
лекувани оперативно и подлежащи на постоперативна 
химиопрофилактика; 

 10 пациенти с чернодробна КЕ лекувани с метода ПАИР и подлежащи 
на противорецидивна химиопрофилактика; 

1.2. 31 пациенти (20 с чернодробна, 4 с белодробна и 7 с чернодробна и 
белодробна КЕ) консултирани амбулаторно преди или след оперативно 
лечение. 

1.3. 1449 лица прегледани профилактично посредством ехографски 
скрининг: 

 1023 лица от община Белово (обл. Пазарджик) в 9 селища – с. Габровица 
(n=115), с. Сестримо (n=151), с. Момина Клисура (n=133), с. Малко 
Белово (n=85), с. Голямо Белово (n=98), с. Дъбравите (n=81), с. 
Аканджиево (n=90), с. Мененкьово (n=115), гр. Белово (n=155); 

 388 деца от ромската общност – от с. Алеко Константиново (общ. 
Пазарджик) (n=226) и с. Ковачево (общ. Септември) (n=162), както и 38 
учители, преподаващи в основните училища на двете селища; 

1.4. 31 лица прегледани ехографски по епидемични показания за 
установяване на случаи с фамилна КЕ, от които n=17 от с. Ковачево и с. 
Алеко Констатиново и n=14 от семействата с фамилна КЕ; 

1.5. 485 случаи с КЕ, участващи в ретроспективното описателно проучване 
за разпространението и клинико-епидемиологичните характеристики на 
КЕ в областите Пазарджик и Пловдив за 10-годишен период (2007-
2016 г.).  

Пациентите са обхванати по клинична обръщаемост, профилактични и 
епидемиологични показания или активно са търсени според задачите на 
проучването.   
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2. Изследвани материали 

2.1. Кръв – за клинико-лабораторни изследвания на пациенти с КЕ. 

2.2. Серуми – за серологични изследвания 

 от пациенти с доказана КЕ – общо 121 серологични проби; 

 от пациенти, участващи в ехографския скрининг – 27 серологични 
проби (11 от пациенти с КЕ и 16 от лица със суспектни кистични лезии); 

2.3. Храчка – от единадесет пациенти с белодробна локализация на КЕ. 

2.4. Проби от почва – 75 проби от 71 обекта изследвани санитарно-
паразитологично за наличието на яйца на Taenia spp.: 

 10 почвени проби (от дворове на 6 жилища на пациенти с КЕ) от три 
села (с. Габровица, с. Сестримо, с. Виноградец) в Пазарджишка област, 
взети около кучешкото местообитание в двора; 

 30 почвени проби от парков терен и кучешки площадки в кв. Христо 
Смирненски, гр. Пловдив; 

 35 проби – дворни и от пясъчни площадки на 35 детски градини в 
Пазарджишка област; 

IV. МЕТОДИ 

1. Клиничен метод – снемане на анамнеза и статус на  пациентите. 
2. Епидемиологичен метод – ретроспективно описателно проучване на 

485 пациенти с потвърдена КЕ за периода 2007-2016 г. от област 
Пазарджик и област Пловдив, данните за които са отразени в Книгата за 
регистриране на случаи с КЕ, предоставени ни от РЗИ-Пазарджик 
(n=176) и РЗИ-Пловдив (n=309). 

3. Клинично-лабораторен метод – изследване на ПКК, ДКК, АСАТ, 
АЛАТ, ГГТ, АФ, билирубин провеждано при хоспитализация в 
Клиниката по инфекциозни заболявания – УМБАЛ „Свети Георги” или 
амбулаторно. 

4. Имунологичен метод  
 ЕLISA (Ridascreen) кит за доказване на антиехинококови IgG на 

фирма R-Biopharm – резултатите съгласно указанията на производителя 
са тълкувани като негативни <0,9, сива зона = 0,9-1,1, позитивен 
резултат > 1,1. 

5. Санитарно-паразитологичен метод – изследване на почва за 
откриване на хелминтни (тениидозни) яйца чрез комбиниран метод на 
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седиментация и флотация с последващо микроскопиране на увеличение 
10х10.  

6. Микробиологичен метод – изследване на храчки на 11 пациенти с 
белодробна КЕ чрез посяване на хранителна среда амбулаторно или в 
Клиниката по микробиология към УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив. 

7. Образно-диагностични методи 
 Абдоминална ехография по клинични показания провеждахме в 

Кабинета по ултразвукова диагностика към Клиниката по инфекциозни 
болести на УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив. Кистите стадирахме 
съгласно Класификацията на ултразвуковия образ на чернодробните 
ехинококови кисти по СЗО.  

 Абдоминална ехография по профилактични показания с подвижен 
преносим ехографски апарат, свързан с термопринтер извършихме на 
1023 лица от Беловска община, както и на 388 деца от с. Алеко 
Константиново и с. Ковачево. 

 Рентгенография на белите дробове – фас и профил при белодробна 
локализация на кистите, проведена амбулаторно или в Отделението по 
образна диагностика към УМБАЛ „Свети Георги”– Пловдив. 

 КАТ на бели дробове и/или абдомен – за диагностично уточняване на 
суспектните кистозни формации, проведени амбулаторно или в 
Отделението по образна диагностика към УМБАЛ „Свети Георги” – 
Пловдив. 

8. Документален метод, събиране на информация – освен собствените, 
използвахме данни за случаите на КЕ (2007-2016 г.) съхранявани в РЗИ-
Пазарджик и РЗИ-Пловдив, както и данните на НСИ за брой население 
в обхванатите от проучването области. 

9. Терапевтични методи – провеждане на консервативно лечение с 
albendazole (самостоятелно или в комбинация с Isoprinosine, Respivax, 
praziquantel) или химиопрофилактика на пациенти с КЕ.  

10. Диспансерен метод – пациентите проследявахме с диспансерен 
мониторинг след поставяне на диагнозата КЕ за 1 дo 4 години съгласно 
Наредба №39/16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и 
диспансеризация.  

11. Метод за медико-географско картографиране на нозоареали – 
изработване на карта с географското разпространение на случаите с КЕ 
в селищата от Пловдивска и Пазарджишка област (2007-2016 г.) 

12. Статистически методи – използвахме алтернативен, вариационен, 
непараметричен, корелационен и графичен анализ. Статистическата 
обработка на данните е извършена с помощта на статистически софтуер 
SPSS 19 (за ниво на статистическа значимост е възприето р<0,05).   
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V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Разпространение и клинико-епидемиологична характеристика на КЕ 
в Пловдивска и Пазарджишка област за 10-годишен период (2007-
2016 г.), съставяне на нозо-географска карта на региона. 

Общо 485 случая с КЕ са регистрирани официално в Пловдивска и 
Пазарджишка област за периода 2007-2016 г. – 309 (63,7%) в област Пловдив 
и 176 (36,3%) в област Пазарджик. Пациентите с първична КЕ са 464 
(95,7%), с рецидив на заболяването – 21 (4,3%). От 2007 г. до 2010 г. се 
отчита спад на броя новодиагностицирани случаи на заболяването в двете 
области, с последваща тенденция за постепенното им нарастване (фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Първични случаи и рецидиви на КЕ в Пазарджишка и Пловдивска 
област (2007-2016 г.) 

1.1. Заболяемост от първична КЕ 
Средногодишната заболяемост от 2007 г. до 2016 г. за област 

Пазарджик е 6,1%ооо и е 1,4 пъти по-висока от средната за страната за същия 
период (4,41%ооо) (t=2,43, р=0,031). За област Пловдив тя е 4,35%ооо и е 
сравнима с тази за страната (t=0,08, р=0,939). Не се установи статистически 
значима разлика в заболяемостта от първична КЕ между двете области 
(t=1,94, р=0,069). В сравнение със заболяемостта от 1992 г. до 2001 г. 
регистрирана в тези области (преди провеждането на Националната 
програма за контрол на ехинококозата при хората и животните (2004-
2008 г.), данните ни показват двукратното й намаление, както за област 
Пазарджик (средна заболяемост 12,2%ооо), така и за област Пловдив (средна 
заболяемост 10,44%ооо) (Курдова и съавт., 2003).  

Общата средногодишна заболяемост за двете области за проучвания 
период е 4,87%ооо и е в близки стойности спрямо средната за страната за 
същия период (t=0,737, р=0,471) (табл. 1). 
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Табл. 1. Брой случаи и заболяемост (на 100 000) от първична КЕ в 
Пазарджишка, Пловдивска област и страната (2007-2016 г.) 

Година Област 
Пазарджик 

Област 
Пловдив 

Области 
Пазарджик и 

Пловдив 
България 

2007 24 (8,06%ооо) 53 (7,78%ооо) 77 (7,87%ооо) 461 (6,24%ооо) 
2008 22 (7,48%ооо) 30 (4,4%ооо) 52 (5,33%ооо) 386 (5,61%ооо) 
2009 24 (8,89%ооо) 20 (2,98%ооо) 44 (4,61%ооо) 323 (4,25%ооо) 
2010 10 (3,44%ооо) 7 (0,86%ооо) 17 (1,78%ооо) 291 (3,95%ооо) 
2011 8 (2,92%ооо) 19 (2,79%ооо) 27 (2,83%ооо) 307 (4,09%ооо) 
2012 12 (4,42%ооо) 25 (3,68%ооо) 37 (3,89%ооо) 320 (4,37%ооо) 
2013 18 (6,68%ооо) 30 (4,42%ооо) 48 (5,07%ооо) 278 (3,82%ооо) 
2014 17 (6,38%ооо) 28 (4,14%ооо) 45 (4,78%ооо) 302 (4,17%ооо) 
2015 14 (5,31%ооо) 41 (6,09%ооо) 55 (5,87%ооо) 281 (4,35%ооо) 
2016 19 (7,28%ооо) 43 (6,4%ооо) 62 (6,65%ооо) 238 (3,23%ооо) 

общ брой/ 
заболяемост 
за периода 

168 
6,1%ооо 

296 
4,35%ооо 

464 
4,87%ооо 

3187 
4,41%ооо 

Най-висока е заболяемостта за двете области през 2007 г. – 7,87%ооо, 
след което намалява и достига най-ниска стойност през 2010 г. – 1,78%ооо. 
След прекратяването на Национална програма за контрол на ехинококозата 
при хората и животните, заболяемостта в Пловдивска и Пазарджишка 
област, спаднала значително през 2010 г., отново показва тенденция за 
повишаване – до 6,65%ооо (2016 г.), на фона на сравнително ниската 
годишна заболяемост в страната – 3,23%ооо (2016 г.).  
1.2. Болестност от КЕ (новооткрити случаи и рецидиви) 

Средната болестност от КЕ за Пловдивска и Пазарджишка област (2007-
2016 г.) е 5,09%ооо, която е сравнима със заболяемостта за двете области за 
същия период (4,87%ооо) (t=0,30, p=0,766). За Пазарджишка област 
болестността е 6,37%ооо, която е статистически незначимо по-висока от 
тази за област Пловдив – 4,55%ооо (t=1,9, р=0,074). Динамиката на 
болестността е подобна на тази на заболяемостта, като най-висока е през 
2007 г. (8,28%ооо) и най-ниска през 2010 г. (1,78%ооо) с последващо 
повишение до 6,86%ооо за 2016 г. 
1.3. Възрастово разпределение на пациентите с КЕ 

Пациентите обхванати от нашето проучване са на възраст от 2 г. до 85 г. 
(mean±SD 36,47±20,73). Най-висок е относителният дял на заболелите в 
активна трудова възраст: 20-29 г. (19,2%) и 30-39 г. (15,7%). Най-слабо са 
засегнати възрастовите групи 80-89 г. (0,9%) и 0-4 г. (1,1%) (Фиг. 2). 
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Фиг. 2. Възрастово разпределение на пациентите с първична КЕ в 

Пазарджишка и Пловдивска област (2007-2016 г.) 

Относителният дял на пациентите до 19 г. с първична КЕ за двете 
области е 25,5% (mean±SD 24,47±6,9) (118 случая). От тях 74 (62,7%) са от 
област Пловдив и 44 (37,3%) – от област Пазарджик. От мъжки пол са 71 
(60,2%), от женски – 47 (39,8%). Заболелите деца жители на градовете са два 
пъти повече (n=80) от тези, живеещи на село (n=38). С КЕ са 
диагностицирани пет деца на възраст до 4 г. Две от тях са на 2 г. (1 случай с 
белодробна КЕ и 1 случай с чернодробна КЕ). Най-голям брой заболели от 
КЕ деца са диагностицирани през първата година от проучването – 2007 г. 
(26 нови случаи и 1 рецидив), най-нисък – през 2010 г. (4 нови случаи). 
Високият относителен дял заболелите деца и подрастващи в проучваните 
области е показател за активна трансмисия на E. granulosus при действащи 
активни паразитни огнища. 

Относителният дял на децата и юношите с първична и вторична КЕ за 
двете области е 25,6% (mean±SD 24,86±7,02) (124 пациенти). За област 
Пазарджик този показател е 26,7%, за област Пловдив – 24,9%. За 
проучвания от нас период в страната са регистрирани общо 603 пациенти с 
KE на възраст до 19 г., като относителният дял на детско-юношеската КЕ 
варира между 16,03% и 20,61% (mean±SD 18±1,37) (Курдова и съавт., 2011, 
Райнова и съавт.). Установи се по-висок дял на детско-юношеската КЕ в 
двете проучвани области спрямо общия за страната (t=2,91, р=0,016).  

Общата средна заболяемост сред децата и подрастващите в обхванатите 
от проучването области от 2007 г. до 2016 г. е най-висока във възрастовата 
група 15-19 г. (10,33%ооо). За област Пазарджик най-висока е заболяемостта 
в същата възрастова група – 15-19 г. (13,64%ооо), за област Пловдив – при 
подрастващите от 10 г. до 14 г. (9,33%ооо) (фиг. 3).  
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Фиг. 3. Заболяемост от първична КЕ по възрастови групи в Пазарджишка и  

Пловдивска област (2007-2016 г.) 
Високата заболяемост в детско-юношеската възраст може да се свърже 

с неутвърдени хигиенни навици и склонност към контактуване с домашни 
любимци – кучета. 

Средната заболяемост в детско-юношеската възраст за обл. Пазарджик 
за проучвания период е 8,39%ооо, а за обл. Пловдив – 5,67%ооо. Не 
установихме корелационна зависимост между заболяемостта от КЕ при 
децата и юношите и областта, в която живеят (р=0,221, r=-0,29). 
1.4. Разпределение на случаите и заболяемост от КЕ по пол 

Лицата от мъжки пол с първична КЕ в Пловдивска и Пазарджишка 
област са 236 (50,86%), от женски – 228 (49,14%). Почти еднакъв е броят 
случаи с първична и вторична КЕ при двата пола – 243 (50,1%) при мъжкия 
и 242 (49,9%) при женския пол. Липсват съществени различия в засягането 
от КЕ по полов признак (съотношение мъжки:женски пол=1,04).  

За Пазарджишка област средногодишната заболяемост при лицата от 
мъжки пол е 6,85%ооо, при тези от женски пол – 6,04%ооо (t=0,75, р=0,464). 
За Пловдивска област този показател е в близки стойности за двата пола – 
4,4%ооо при мъжкия и 4,3%ооо при женския (t=0,01, р=0,923). Значимо по-
висока е заболяемостта при мъжкия пол в област Пазарджик спрямо област 
Пловдив (t=2,96, р=0,008), което се дължи на селскостопанския бит на 
населението в Пазарджишка област, при който предимно лицата от мъжки 
пол са заети с отглеждането на животните и грижата за домашните кучета. 
При женския пол не установихме разлика в заболяемостта от КЕ между 
проучваните области (t=1,45, р=0,163). Общата средна заболяемост за двете 
области при мъжкия пол (5,13%ооо) е сходна с тази при женския – 4,68%ооо 
(t=0,52, р=0,612) (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Заболяемост от първична КЕ по години и пол в Пазарджишка и  

Пловдивска област (2007-2016 г.) 

Средната заболяемост от КЕ при децата и юношите (0-19 г.) от мъжки 
пол е 7,6%ооо, при тези от женски пол – 5,36%ооо. Не установихме значима 
разлика в заболяемостта по пол при заболелите до 19 г. (t=1,08, р=0,293).  

Най-висока е заболяемостта при мъжкия пол във възрастовата група 10-
14 г. (12,16%ооо), при женския пол – при 15-19 г. (11,93%ооо) (фиг. 5).  

 
Фиг. 5. Заболяемост от първична КЕ по възрастови групи и пол за 

Пазарджишка и Пловдивска област (2007-2016 г.) 
Във възрастта до 14 г. заболяемостта при момчетата е по-висока спрямо 

тази при момичетата, което може да се обясни с по-честия контакт с 
външната среда и кучета. По-висока заболяемост при момчетата установяват 
Todorov et Boeva (1999) при анализ на данните за страната за периодите 
1950-1962 г., 1971-1982 г., 1983-1995 г.  
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1.5. Заболяемост от КЕ по местоживеене (град, село)  
Пациентите с първична KE регистрирани в двете проучвани области с 

местожителство в град са два пъти повече – 311 (67,02%) случая, от 
жителите на селата – 153 (32,98%). По-големият брой градски жители с КЕ 
се свързва с това, че около 70% от населението на двете области (667 781 
души за 2016 г.) живее в градовете, където е обезпечено с по-лесно достъпна, 
бърза и квалифицирана диагностика на заболяването. Трябва да се отбележи 
и че много от хората с жителство в градовете живеят или прекарват част от 
времето си на село, поради което, градското и селското население не са 
съвсем ясно разграничими.  

За област Пазарджик заболяемостта сред градските жители е 5,89%ооо, 
при жителите на селата – 7,37%ооо (t=1,09, р=0,291), за област Пловдив тези 
показатели са съответно 4,26%ооо и 4,85%ооо (t=0,58, р=0,571). Няма 
значима разлика в заболяемостта между градското население на двете 
области (t=1,71, р=0,104), както и в тази между населението, живеещо в 
селата (t=1,77, р=0,092). Общата средна заболяемост при живеещите в 
градове в двете области за 2007-2016 г. е 4,67%ооо, при живеещите в селата 
– 5,78%ооо, без значима разлика между тях (t=1,12, р=0,279) (фиг.6).   

 
Фиг. 6. Заболяемост от първична КЕ по местожителство в Пазарджишка и 

Пловдивска област (2007-2016 г.) 
Общата заболяемост от КЕ е сходна при лицата от мъжки пол жители 

на градовете (5,34%ооо) и жители на селата (5,27%ооо) в двете области. 
Незначима е разликата в заболяемостта при лицата от женския пол, 
живеещите в селата (6,35%ооо) и градовете (4,0%ооо) (t=1,72, р=0,102). Не 
установихме статистически значимо различие в заболяемостта от КЕ по пол 
и местожителство за двете проучвани области (t=0,16, р=0,875) (табл. 2). 
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Табл. 2. Заболяемост (на 100 000) по пол и местоживеене в Пазарджишка и 
Пловдивска област (общо) (2007-2016 г.) 

Година 
Заболяемост при жителите 

на градовете 
Заболяемост при жителите 

на селата 
мъжки пол женски пол мъжки пол женски пол 

2007 8,43 6,9 6,86 12,7 
2008 5,61 4,6 6,1 7,48 
2009 5,62 3,45 6,87 3,74 
2010 1,87 1,44 2,29 2,24 
2011 3,44 2,59 3,81 1,5 
2012 4,37 3,74 4,59 2,99 
2013 7,18 3,45 3,82 5,97 
2014 5,0 2,88 6,11 8,22 
2015 5,31 6,04 6,88 5,98 
2016 6,56 4,89 5,35 12,71 

Средна 
заболяемост 
за периода 

5,34%ооо 4,0%ооо 5,27%ооо 6,35%ооо 

1.6. Заболяемост от КЕ по общини в областите Пазарджик и Пловдив 
Област Пазарджик е седмата по големина област в България. Към нея има 

12 общини, 13 града и 104 села. Област Пловдив е с 18 общини, 18 града и 
194 села. Общият брой население в двете области за 2016 г. по данни на НСИ 
е 935 387 души, което е около 1/7 от населението на страната. 

Във всички общини на Пазарджишка област от 2007 г. до 2016 г. има 
регистрирани заболели от КЕ. С най-висока заболяемост са общините Белово 
(10%ооо) и Септември (10,33%ооо), намиращи се непосредствено една до 
друга. Високата заболяемост в тях свързваме със селскостопанския поминък 
и бит, при който се отглежда едър и дребен рогат добитък, пазен от кучета. 
Общините Белово, Велинград, Пазарджик и Септември са със заболяемост 
над средната за област Пазарджик (6,28%ооо).  

В Пловдивска област само в община Сопот не са установени 
новозаболели от КЕ за проучвания период, но има регистриран случай с 
чернодробна и белодробна КЕ на пациентка от гр. Сопот през 2006 г. Най-
висока е заболяемостта в община Хисаря – 8,82%ооо и община Раковски – 
8,19%ооо, където се отглежда едър и дребен рогат добитък. Общините 
Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Куклен, Марица, Раковски, 
Стамболийски, Съединение и Хисаря (10 от общо 18-те общини към 
областта) са със заболяемост по-висока от средната за областта (4,37%ооо) 
(фиг. 7).  
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Фиг. 7. Картограма на средногодишната заболяемост (на 100 000) от 

първична КЕ по общини в Пазарджишка и Пловдивска област (2007-2016 г) 

От 117 селища в Пазарджишка област в 49 (41,9%) от тях – 10 града и 
39 села, има нови случаи на КЕ регистрирани от 2007 г. до 2016 г. В 
Пловдивска област от всички 212 селища в 62 (29,2%) – 15 града и 47 села, 
са диагностицирани новозаболели от КЕ. От общо 329 селища към двете 
области в 111 (33,7%) от тях има новодиагностицирани случаи на КЕ за 
проучвания период. 

Най-голям брой селища (38 селища) в проучваните области са със 
заболяемост между 5%ооо и 9,99%ооо. Заболяемост над 15%ооо отчетохме 
само в села (и за двете области) – общо 30 на брой. За област Пазарджик 
заболяемостта на 100 000 за населените места е от 2,29%ооо (с. Мало 
Конаре, общ. Пазарджик) до 63,29%ооо (с. Цветино, общ. Велинград). За 
област Пловдив този показател е от 1,24%ооо за гр. Кричим до 41,4%ооо за 
с. Старо Железаре (общ. Хисаря). 

Общо 464 новозаболели от КЕ са регистрирани в 111-те засегнати 
селища на Пазарджишка и Пловдивска област (показател за огнищност – 
4,18). В 76 (68,5%) от селищата броят новозаболели за 2007-2016 г. е един 
или двама, което показва, че случаите на КЕ в двете области преобладаващо 
са спорадични и териториално дисеминирани (фиг. 8). 
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Фиг. 8. Физико-географска карта на Пловдивска и Пазарджишка област с 
брой заболели от първична КЕ по селища (2007-2016 г.) 

Най-много новозаболели от КЕ са регистрирани в гр. Пловдив – 133, 
гр. Пазарджик – 48 и гр. Асеновград – 34, които са и трите най-големи града 
с общо население около половината от това на двете области.  

1.7. Вторична КЕ (редициви на КЕ) 
Общо за проучвания период (2007-2016 г.) в двете области са 

регистрирани 21 рецидива на КЕ (4,3% от всички случаи) – 8 (38,1%) в 
Пазарджишка и 13 (61,9%) в Пловдивска област. При 17 (80,95%) от 
пациентите рецидивът е на чернодробна КЕ. Относителният дял на 
рецидивите (mean±SD 3,8±3,7) за двете области е по-нисък от този за 
страната, който варира от 6,9% до 12,2% (mean±SD 9,7±1,7) за същия период 
(Райнова и съавт.) (t=4,57, p<0,001). Средната заболяемост от вторична КЕ 
(2007-2016 г.) в двете проучвани области е 0,22%ооо, която е два пъти по-
ниска от средната за страната за разглеждания период – 0,46%ооо. 
1.8. Леталитет и смъртност 

За проучвания период е регистриран само един летален изход (2008 г.) 
по причина КЕ като резултат от анафилактичен шок вследствие травматична 
руптура на чернодробна ехинококова киста при 30-годишен мъж. 
Леталитетът за двете области за проучвания период е 0,2%, смъртността – 
0,01%ооо. За сравнение леталитет в страната варира от 0% до 0,77% (2007-
2011 г.), смъртността – от 0 до 0,059%ооо (Kурдова и съавт., 2011). 
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1.9. Санитарно-паразитологични изследвания за контаминираност на 
околната среда с яйца на Taenia spp. в Пазарджишка и в Пловдивска 
област  
За периода 2015-2016 г. проведохме санитарно-паразитологични 

изследвания на почвени проби за наличие на яйца на Taenia spp., които са 
под риск от контаминиране с кучешки екскременти. Проучените почвени 
проби (общо 75) събрахме от обществени и дворни (лични) теренни площи 
– 10 проби (13,3%) от дворове с домашни кучета-пазачи в 6 жилища на 
пациенти лекувани за КЕ oт три села (с. Габровица, с. Сестримо, 
с. Виноградец) в Пазарджишка област, 30 проби (40%) от парков терен в кв. 
Христо Смирненски, гр. Пловдив, 35 проби (46,7%) от дворни и пясъчни 
площадки на 35 детски градини в Пазарджишка област. 

В резултат на изследванията в общо 6 (8%) от пробите установихме 
контаминиране с паразитни елементи (яйца на хелминти) (табл.3). 

Табл. 3. Резултати от санитарно-паразитологично изследване на почвени 
проби в Пазарджишка и Пловдивска област (2015-2016 г.) 

Вид проба 
Брой 

изследвани 
проби 

Брой 
проби с 
яйца на 
Taenia 

spp. 

Брой 
проби с 
яйца на 
Tоxocara 

spp. 

Брой 
проби с 
яйца на 
Trichuris 

spp. 

Контами- 
нирани 
проби 

брой/% 

Контами-
нирани от 

всички 
проби (%) 

Домашен 
двор 10 2 0 0 2 (20%) 2,7% 

Парков 
терен 30 0 3 1 4 (13,3%) 5,3% 

Детски 
градини 35 0 0 0 0 (0%) 0 

Общо 75 2 3 1 6 8% 

В 2 (20%) от изследваните проби от домашен двор (от два различни 
двора) наблюдавахме яйца на Тaenia spp. (възможно на Е. granulosus, тъй 
като пробите са взети около местообитаването на дворно куче). Едната 
почвена проба е от с. Габровица – от двора на опериран от чернодробна КЕ 
пациент. Втората проба е от двор в с. Сестримо на семейство – майка и син 
с чернодробна и белодробна КЕ. И в двата случая дворните кучета не са 
дехелминтизирани редовно и са имали достъп извън двора на къщите.  

В 4 (13,3%) от пробите от парковия терен наблюдавахме единични яйца 
на Toxocara spp. и на Trichuris spp. В почвените проби от дворове и детски 
площадки в детските градини не се изолираха хелминтни яйца. Резултатите 
ни показват по-ниска контаминираност с паразитни елементи на почвените 
проби в сравнение с тези на други автори провели подобни санитарно-
паразитологични проучвания (Georgieva et al.,1999, Chakarova, 2011). 
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2. Eхографски диагностичен скрининг сред население под риск от 
заразяване (със селскостопански поминък и бит) за откриване на болни 
с КЕ с абдоминална локализация в латентен стадий (скрита 
заболяемост) 

През месеците юли и август 2016 г. проведохме ехографски 
диагностичен скрининг в 9 селища от община Белово (област Пазарджик) – 
с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина Клисура, с. Малко Белово, с. Голямо 
Белово, с. Дъбравите, с. Аканджиево, с. Мененкьово, гр. Белово (фиг.9).  

 
Фиг. 9. Населени места и брой участници в ехографското скринингово 

проучване в община Белово (2016 г.) 
Населени места са подбрани във връзка с наличието на рискови 

контингенти в тях (лица, занимаващи се със селскостопански дейности, 
отглеждане на едър и дребен рогат добитък – основно овце, пазен от кучета). 
В тях периодично са регистрирани случаи с КЕ.  

Посредством ехографски диагностичен скрининг обхванахме общо 
1023 (12,8%) лица, живеещи в общината, с население 7994 души за 2016 г. 
(НСИ). Ехографските прегледи извършихме с преносим ехографски апарат, 
свързан с фотопринтер, с който документирахме суспектните находки.  

Обхванатите 9 селища са 8 села с общо прегледани 868 (84,85%) лица и 
1 град (гр. Белово) – с прегледани 155 (15,15%) лица. Ехографски 
прегледаните лица са на възраст от 2 г. до 93 г. (mean±SD 55,45±20,9) – 911 
(89,1%) възрастни и 112 (10,9%) деца и подрастващи (0-19 г.). 
Относителният дял на прегледаните деца до 7 г. е 3,03% (31 деца). Най-
активно в скрининговите прегледи се включиха хората на възраст между 
50 г. и 79 г. (64,81% от всички обхванати лица).  

Нормален ехографски образ установихме при 679 (66,37%) от 
прегледаните лица. При останалите 344 лица (33,63%) диагностицирахме 
редица ехографски находки. Най-честата от тях бе паренхимни кисти на 
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бъбреците (8,6%). Прости кисти на черния дроб установихме в 1,17% от 
случаите. От патологичните находки регистрирахме най-много случаи с 
холелитиаза (6,16%) и нефролитиаза (5,08%). При 16 (1,56%) от всички 
прегледани лица установихме ехографски образ, съответстващ на кистична 
лезия (CL) според Ултразвуковата класификация на чернодробните 
ехинококови кисти по СЗО. При 7 (43,75%) от тях кистични лезии открихме 
в черен дроб, при 8 (50%) – в бъбреци и при 1 (6,25%) – в абдомен. При 6 от 
прегледаните лица (0,59%) установихме анамнестични данни за оперативно 
лекувана в миналото КЕ. При тях не диагностицирахме рецидив на 
заболяването, като серологичните им резултати също бяха отрицателни. При 
други 6 (0,59%) от изследваните установихме ехографски находки, 
съответстващи на КЕ (табл. 4). 
Табл. 4. Резултати от ехографски скрининг за КЕ сред населението от общ. 

Белово (2016 г.) 

Селища Прегледани 
лица 

Новооткрити 
случаи с КЕ 

Лица лекувани 
в миналото за 

КЕ 

Лица с 
кистични 
лезии (CL) 

с. Габровица 115 (11,24%) 2 (1,74%) 3 (2,6%) 1 (0,87%) 
с. Сестримо 151 (14,76%) 2 (1,34%) 2 (1,34%) 3 (1,98%) 

с. Момина Клисура 133 (13%) 1 (0,75%) - 3 (2,25%) 
с. Малко Белово 85 (8,31%) 1 (1,17%) - 4 (4,7%) 
с. Голямо Белово 98 (9,58%) - - - 

с. Дъбравите 81 (7,92%) - - 1 (1,23%) 
с. Аканджиево 90 (8,8%) - - 1 (1,11%) 
с. Мененкьово 115 (11,24%) - 1 (0,87%) 2 (1,74%) 

гр. Белово 155 (15,15%) - - 1 (0,65%) 
Общо 1023 (100%) 6 (0,59%) 6 (0,59%) 16 (1,56%) 

Всички 6 новодиагностицирани с КЕ лица са възрастни, като трима са в 
пенсионна възраст. Същевременно всички пациенти са жители на села и 
притежават домашни кучета, които не дехелминтизират периодично. В 4 
(66,7%) от случаите ехинококовите кисти бяха разположени в черен дроб, в 
другите 2 (33,3%) – в абдомен. Общо ехографски установихме 8 кисти (6 в 
стадий СЕ1, 1 – в СЕ2 и 1 – в СЕ4), тъй като при един от пациентите се 
визуализираха три чернодробни кисти. Само в един от случаите (с киста в 
стадий СЕ2) серологичното изследване за антиехинококови IgG (по ЕLISA) 
беше положително. Пациентите бяха насочени за лечение с последваща 
диспансеризация и периодични образни и серологичи изследвания.  

Подобно на нашето ехографско скринингово проучване е проведено 
през 2005 г. в с. Сестримо, при което са диагностицирани 4 (2%) нови случаи 
с чернодробна КЕ и 3 (1,5%) с кистична лезия (Вучев и Филипов, 2006). 
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2.1. Профилактично проучване за КЕ сред деца от ромски етнос в 
училищна възраст 

През септември 2016 г. прегледахме ехографски общо 388 деца и 
юноши (5-19 г.) – 226 (58,25%) в с. Алеко Константиново и 162 (41,75%) в с. 
Ковачево (фиг.10).  

 
Фиг. 10. Населени места и брой участници в ехографското скринингово 

проучване сред деца от ромския етнос (2016 г.) 

Жителите на с. Алеко Константиново (община Пазарджик) за 2015 г. са 
2714, на с. Ковачево (община Септември) – 2402 (НСИ).  В двете селища 
преобладаващо е ромското население и учениците в местните училища са 
изцяло от ромски произход, които във връзка с техния бит и нисък социален 
статус приемаме, че са население под риск от инвазиране с Е.granulosus.  

Прегледите извършихме в основните училища на двете села, като 
децата бяха придружавани от техните учители. Провеждахме 
абдоминалното ултразвуково изследване с преносим ехографски апарат с 
фотопринтер, използван и при ехографския скрининг сред населението на 
Беловската община. Серологично чрез реакция ELISA изследвахме за 
антиехинококови IgG учениците с установени кистични формации за 
уточняване на диагнозата. 

От всички прегледаните деца – 171 (44,07%) са от женски и 217 (55,93%) 
от мъжки пол. Обхванатите от скрининга лица са на възраст от 5 г. до 19 г. 
(mean±SD 9,58±2,75), с възрастови подгрупи: 5-9 г. – 192 деца (49,4%), 10-
14 г. – 188 (48,5%), 15-19 г. – 8 (2,1%).  

Сред общия брой изследвани ученици диагностицирахме 5 нови случаи 
с чернодробна КЕ (1,29%) – 1 в с. Алеко Константиново (0,44%) и 4 в с. 
Ковачево (2,47%) (табл. 5).  
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Табл. 5. Диагностицирани нови случаи на КЕ при ехографския скрининг 
сред деца от с. Алеко Константиново и с. Ковачево (2016 г.) 

Пол и 
възраст 

Населено 
място 

Брой и 
локализаци

я на 
кистите 

Стадий и 
размер 

на 
кистите 

Серологично 
изследване Лечение 

момче 
14 г. 

с. Алеко 
Констан-
тиново 

2 кисти в 
черен дроб 

СЕ1 
25 mm 
40 mm 

ELISA (+) 
5,3 U/ml 
(0,9-1,1) 

albendazole и 
praziquantel 

момче 
6 г. с. Ковачево 1 киста в 

черен дроб 
СЕ1 

80 mm 

ELISA (+) 
5,05 U/ml 
(0,9-1,1) 

Оперативно с 
последваща 

химиопрофилактика 

момиче 
7 г. с. Ковачево 

1 киста в 
черен дроб и 
1 киста в ляв 

бял дроб 

СЕ1 
50 mm 
39 mm 

ELISA ( +) 
5,06 U/ml 
(0,9-1,1) 

Оперативно с 
последваща 

химиопрофилактика 

момиче 
10 г. с. Ковачево 1 киста в 

черен дроб 
СЕ1 

70 mm 

ELISA (+) 
5,53 U/ml 
(0,9-1,1) 

Оперативно с 
последваща 

химиопрофилактика 

момче 
15 г. с. Ковачево 1 киста в 

черен дроб 
СЕ1 

70 mm 

ELISA (-) 
0,089 U/ml 

(0,9-1,1) 

Оперативно с 
последваща 

химиопрофилактика 

При едно от децата се визуализираха две ехинококови кисти в черен 
дроб и при едно се касаеше за многоорганна инвазия – освен чернодробната 
КЕ рентгенографски се диагностицира и ехинококова киста в ляв бял дроб. 
За коремни болки с давност половин година съобщи едно от децата с КЕ, 
при останалите не е имало оплаквания. В четири от случаите серологично  
открихме антиехинококови IgG. Четири от децата насочихме за оперативно 
лечение поради големия размер на кистите, след което проведохме 
противорецидивна химиопрофилактика с аlbendazole. Само при едно от 
диагностицираните с КЕ деца със сравнително малки хидатидни кисти 
започнахме консервативно лечение с аlbendazole и praziquantel.  

Членовете на семействата (общо 17 души) на заболелите деца 
прегледахме също ехографски за изключване на семейна КЕ. В едно от 
семействата анамнестично установихме, че е имало случай на чернодробна 
КЕ, лекувана успешно оперативно преди 2 години. 

Сред прегледаните в училищата деца бяха и трима ученици (0,77%), 
оперирани в предходните години от КЕ – 2 от белодробна и 1 от чернодробна 
КЕ. Анамнестично и тримата са приемали albendazolе противорецидивно 
под наблюдението на паразитолог. При тях не се установиха ехографски 
данни за кистозни формации в черен дроб.  

Прегледахме и 38 учители, преподаващи в двете училища – 32 (84,2%) 
от с. Алеко Константиново и 6 (15,8%) от с. Ковачево, сред които не 
регистрирахме случаи на КЕ.  
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2.2. Комплексни профилактични прегледи за установяване на случаи с 
фамилна КЕ  

В проучването включихме 6 семейства (с общо 26 лица) с по двама 
заболели от КЕ в тях – общо 12 пациенти. Осем от заболелите (66,7%) са на 
възраст над 19 г., 4 (33,3%) са в детско-юношеска възраст (7-18 г.) (табл.6).  

Табл. 6. Случаи с фамилна КЕ включени в проучването 
№ Засегнати лица от 

едно семейство 
Локализация на 

КЕ 
Наличие на  

куче 
Етническа 
общност 

1. двама братя черен дроб не ромска общност 

2. баба и внучка черен дроб да - 

3. снаха 
свекърва 

черен дроб 
бял дроб и слезка да - 

4. майка 
дете 

черен дроб 
бял дроб да ромска общност 

5. майка и син черен и бял дроб да - 

6. дъщеря 
баща 

бял дроб 
черен дроб да ромска общност 

Три от семействата (50%) са от ромската етническа общност. По 
анамнестични данни само едно от тях не е отглеждало куче. Другите пет са 
имали домашно куче, което не са дехелминтизирали редовно. 

Във всички представени семейства фамилната КЕ е регистрирана след 
диагностициране на един от членовете на семейството със заболяването. 
След това на останалите членове на домакинствата е проведена абдоминална 
ехография или КАТ, серологично изследване и рентгеново изследване на 
белите дробове. Само една от пациентките беше с отрицателен серологичен 
резултат (по ELISA) за антиехинококови IgG при диагностициране на 
заболяването. Всички други заболели бяха с положителен серологичен 
резултат, при липса на субективни оплаквания. Новодиагностицираните 
пациенти се лекуваха хирургично или с консервативна химиотерапия, като 
ги включихме и в диспансерен мониторинг. Представените случаи на 
семейна КЕ показват необходимостта след диагностициране на пациент с 
КЕ, останалите членове на домакинството да бъдат насочени за образно и 
серологично изследване с цел диагностициране на заболяването в латентен 
стадий.  

В достъпната ни литературата има неголям брой съобщения за 
наличието на няколко заболели от КЕ в едно семейство (Ангелов и Вучев, 
2010, Karadağlı еt al., 2015, Cobanoğlu U et al., 2015).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karada%C4%9Fl%C4%B1%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26809922
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cobano%C4%9Flu%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22801908
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3. Проучване на клинико-лабораторни параметри при деца и възрастни 
с чернодробна и/или белодробна КЕ 

В резултат на патогенното действие на E. granulosus върху човешкия 
организъм могат да се наблюдават различни отклонения в хематологичните 
и клинико-химичните показатели (МcManus et al., 2012).  

В клинико-диагностичната част от нашето проучване анализирахме 
промените в кръвните и биохимични показатели – левкоцити, хемоглобин, 
еозинофили, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, билирубин при диагностициране на 
чернодробна и/или белодробна КЕ при 186 пациенти. Пациентите 
разделихме на две групи – 132 (70,9%) възрастни лица (20-80 г., mean±SD 
45,7±16,7) и 54 (29,1%) деца и юноши (3-19 г., mean±SD 11,31±4,7). 
3.1. Промени в кръвните показатели - сред обхванатите 186 пациенти 

установихме следните промени (фиг. 11): 

 
Фиг. 11. Относителен дял на пациентите с КЕ с промени в кръвните 

показатели при диагностициране на заболяването 

3.1.1. Еозинофилия в ДКК очетохме при 40 (21,5%) от пациентите. 
Относителният дял на случаите с еозинофилия сред пациентите с 
чернодробна КЕ е 20,3%, при белодробна КЕ – 18,2%, при чернодробна  и 
белодробна КЕ – 33,3%. Не намерихме зависимост между наличието на 
еозинофилия и локализацията на заболяването (χ2=3,73, р>0,05). При 
пациентите с чернодробна КЕ и еозинофилия, 78 (88,6%) от кистите са в 
активен стадий (СЕ1 и СЕ2), 9 (10,2%) са в преходен (СЕ3а и СЕ3b) и 
1 (1,1%) киста е в неактивен стадий (СЕ4). Кистите в стадий СЕ3b и CE4 са 
част от множествена чернодробна КЕ в съчетание с активни кисти (стадий 
СЕ1). Тези данни показват, че еозинофилията е свързана с виталност на 
ехинококовите кисти. 

От пациентите със завишени стойности на еозинофилите 13 (32,5%) са 
в детско-юношеската възраст и 27 (67,5%) са възрастни, като те 
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представляват съответно 24,1% от децата и 20,5% от възрастните с КЕ, чиито 
кръвни показатели са анализирани. Не отчетохме зависимост между 
наличието на еозинофилия и възрастовата принадлежност на пациентите 
(χ2=0,180, р=0,803). В най-голям брой случаи с еозинофилия и при децата 
(9 случая) и при възрастните (20 случая) пациенти, КЕ е в черен дроб. Общо 
тези случаи са 72,5% от тези с еозинофилия (29 от общо 40 случая).  

При 37,5% от пациентите (15 случая) нивата на еозинофилите при 
диагностициране на заболяването са до 10%. Еозинофилия от 11% до 15% е 
регистрирана при 32,5% от пациентите (13 случая) (фиг. 12). 

 

Фиг. 12. Относителен дял на пациентите с различно ниво на 
еозинофилия при диагностициране на КЕ 

И при двете групи пациенти в най-голям брой случаи еозинофилията е 
до 15% – 10 (76,9%) случая при децата и юношите и 18 (66,7%) при 
възрастните пациенти. 

При 16 (40%) от пациентите с повишени еозинофили ехинококова киста 
е солитарна, при останалите – 24 (60%) кистите са две или повече. 
Установихме значимо по-често еозинофилия при множественост на КЕ 
(χ2=6,93, р=0,009). Причина за това може да бъде по-силната антигенна 
стимулация от страна на паразита при наличието на повече от една киста. 

При един от пациентите с еозинофилия диагнозата КЕ е поставена по 
повод алергичен обрив по тялото. При други 7 (17,5%) пациенти с 
еозинофилия между 8% и 23% има данни за усложнения на КЕ (руптура – 
6 случая и супурация – 1 случай).  

3.1.2. Левкоцитоза (до 25х109/l) при дигностициране на КЕ 
установихме при 21 (11,3%) от проучваните пациенти. От тях 7 са деца и 
юноши (12,9% от децата с КЕ) и 14 са възрастни (10,6% от възрастните с 
КЕ). При децата отчетохме левкоцити в ПКК от 14,0 до 21,6х109/l. При 5 
(71,5%) от тях имаше данни за усложнения на КЕ (супурация или руптура 
на ехинококовите кисти). При възрастните пациенти установихме 
левкоцитоза от 12,0 до 25,0х109/l, като 7 (50%) от тях бяха с усложнения на 

37,5%

32,5%

17,5%

5% 7,5%

6-10 % 11-15% 16-20% 21-25% 26-30%



 

27  

КЕ. Сред проучваните от нас 186 пациенти с КЕ – 18 (9,7%) са с усложнения 
(10 случая с руптура и 8 – със супурация на ехинококови кисти), като 12 
(66,7%) от тях са с левкоцитоза (при 7 от 8 случая със супурация).  

3.1.3. Анемичен синдром в лека степен регистрирахме при 11 (6,5%) 
пациенти – 2 деца (3,7% от децата с КЕ) и 9 възрастни (6,8% от възрастните 
с КЕ). Децата са на възраст 8 г. и 12 г. с хемоглобин съответно 101 g/l и 
111 g/l. При възрастните пациенти от женски пол (6 случая) нивото на 
хемоглобина е 103-115 g/l, при тези от мъжки пол (3 случая) – 122-127 g/l. 
При 4 (36,4%) от възрастните с анемичен синдром е установена супурация 
на чернодробната КЕ.  
3.2. Промени в биохимичните показатели при диагностициране на КЕ 

установихме както следва (фиг. 13): 

 

Фиг. 13. Относителен дял на пациентите с чернодробна (и съчетана 
белодробна) КЕ и биохимични промени при диагностициране на КЕ 
Повишени стойности на АСАТ, АЛАТ, ГГТ и АФ отчетохме при 

38 (23,1%) от общо 164 пациенти с чернодробна локализация на КЕ – 
8 (21,1%) деца и юноши (4-19 г.) и 30 (78,9%) възрастни (20-72 г.). Те 
представляват съответно 18,6% от децата и 24,8% от възрастните с 
чернодробна КЕ (и асоцирана белодробна КЕ). Не установихме връзка 
между наличието на повишени чернодробни показатели и възрастта на 
пациентите (χ2=0,768, р=0,381). От показателите най-често завишена е 
АЛАТ (при 17,7% от случаите), най-рядко – АФ (при 2,4%). При децата 
отчетохме най-често повишаване на АЛАТ – в 16,3% от случаите, сред 
възрастните – на ГГТ (19%). При 58% от случаите със завишени 
трансаминази установихме леко повишение (до 2 пъти над нормата) на 
четирите показателя и при двете групи пациенти. Силно завишените 
стойности на АЛАТ и ГГТ (над 5 пъти над нормата) отчетохме при 
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множествена чернодробна и многоорганна (чернодробна и белодробна) КЕ 
само при възрастни пациенти.  

Завишени стойности на общия билирубин има при 9 (5,8%) от 
154 пациенти с КЕ, при които този показател е изследван преди лечението. 
Това са 4,7% от обхванатите деца и 6,7% от възрастните. При 4 (44,4%) от 
пациентите има усложнения на КЕ – руптура (2 случая), супурация (1 
случай) и механичен иктер (1 случай).  

Завишените чернодробни показатели дават представа за 
придружаващото увреждане на чернoдробния паренхим и жлъчни пътища 
при инвазия от E. granulosus и са неизменна част от диагностичния план при 
чернодробна КЕ (Стоянов, 1991). Особено значение имат, ако се планира 
започването на медикамeнтозно лечение с albendazole, което е 
противопоказано при силно завишени чернодробни трансаминази. 

3.3. Серологични изследвания при пациенти с чернодробна и/или 
белодробна КЕ 
Серологично са изследвани 166 (43 деца и юноши и 123 възрастни) от 

обхванатите 186 пациенти при диагностициране на чернодробна и/или 
белодробна КЕ. В 160 (96,4%) от случаите изследването е извършено чрез 
реакция ELISA и при 6 (3,6%) – чрез реакция РПХА. Резултатът за серумни 
антиехинококови антитела е положителен при 138 (83,1%) пациенти, 
отрицателен – при 22 (13,3%) и граничен – при 6 (3,6%) пациенти. Най-
висок относителен дял на положителните серологични проби отчетохме 
сред пациентите с чернодробна КЕ (84,5%), а на отрицателните – при 
белодробна КЕ (22,2%) (фиг. 14). 

 

Фиг. 14. Относителен дял на пациентите според резултата от серологичното 
изследване за антиехинококови IgG и локализацията на КЕ  

Не намерихме зависимост между локализацията на КЕ и серологичните 
данни за наличие на антиехинококови IgG при пациентите (χ2=0,80, р>0,05).  

Сред детския контингент положителен серологичен резултат има в 
34 (79,1%) от случаите, отрицателен – в 7 (16,3%) и граничен – в 2 (4,7%) от 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

положителен 
резултат

отрицателен 
резултат

граничен резултат

84,5%

12,4%
3,1%

77,8%

22,2%

0%

79%

10,5% 10,5%

Чернодробна КЕ Белодробна КЕ Чернодробна и белодробна КЕ



 

29  

тях. Антиехинококови IgG са установени в 80% от случаите с чернодробна 
КЕ, в 71,4% – при белодробна КЕ, в 83,3% от случаите с чернодробна и 
белодробна КЕ. В 2 (28,6%) от 7 случая с белодробна КЕ серологично не са 
доказани антиехинококови IgG.  

Сред възрастните пациенти 84,6% са с положителен серологичен 
резултат за антиехинококови IgG, 12,2% – с негативен и 3,3% – с граничен 
резултат. Най-висок е относителният дял на случаите с положителна 
серология при чернодробна КЕ (85,9%). Както и сред детския контингент, 
най-висок е относителният дял на отрицателните проби при локализация на 
КЕ в белите дробове (18,2%). Не установихме връзка между наличието на 
положителен серологичен резултат за антиехинококови IgG при пациентите 
с чернодробна КЕ и възрастовата им принадлежност (χ2=0,60, р=0,437), 
както и зависимост между принадлежността на пациентите към една от 
двете възрастови групи и отрицателен серологичен резултат (χ2=0,69, 
р>0,05). 

Сред проучваните 166 пациенти – 129 са само с чернодробна КЕ. Тези 
пациенти групирахме по стадий на ехинококовите кисти, като при 
наличието на 2 и повече кисти при един пациент, групирането извършихме 
спрямо кистата в най-активен стадий. Висок процент позитивност на 
серологичните резултати отчетохме при случаите с чернодробни кисти в 
активен стадий (СЕ1 – 89,3%, СЕ2 – 92,3%), което свързваме с тяхната 
виталност (фиг. 15).  

 
Фиг. 15. Относителен дял на случаите с положителен серологичен резултат 

спрямо стадия на чернодробните ехинококови кисти 
Относителният дял на случаите с положителна серология при децата и 

възрастните с кисти в стадий СЕ1 е съответно 79,2% спрямо 86,7%, с кисти 
в стадий в СЕ2 – 80% при децата спрямо 95,2% при възрастните. Не 
установихме значима разлика в серопозитивността между деца и възрастни 
при наличие на кисти в стадий СЕ1 (χ2=0,74, р>0,05).  
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4. Консервативно лечение на КЕ c аlbendazolе и имуномодулатори 
(Isoprinosin, Respivax), аlbendazolе и praziquantel 

4.1. Консервативно лечение с albendazolе и Isoprinosinе 
Известно е, E. granulosus причинява имуносупресия, която участва в 

патогенезата на КЕ (Siracusano еt al., 2012). Това ни насочи към комбиниране 
на аlbendazolе с Isoprinosine – имуномодулатор, при който е наблюдаван и 
паразитоциден ефект in vitro на протосколекси, както и in vivo при опитни 
животни заразени с E. granulosus и E. multilocularis (Sarciron et al., 1995, 
Lawton et al., 2001).  

В проучването включихме 66 пациенти – 34 (51,5%) на монотерапия с 
аlbendazolе и 32 (48,5%) на лечение с аlbendazolе и Isoprinosine (табл. 7). 

Табл. 7. Пациенти с КЕ лекувани консервативно (с и без Isoprinosine) 

 Пациенти лекувани с 
аlbendazole 

Пациенти лекувани с 
аlbendazole и Isoprinosine 

Брой пациенти 34 32 

Мъжки пол 14 (41,2%) 16 (50%) 

Женски пол 20 (58,8%) 16 (50%) 

Възрастни 26 (76,5%) 30 (93,8%) 
Деца и юноши 

(0-19 г.) 8 (23,5%) 2 (6,2%) 

Възраст от 4 г. до 86 г. 
(mean±SD 45,6±24,4) 

от 13 г. до 73 г. 
(mean±SD 43,3±17,7) 

Чернодробна КЕ 31 (91,2%) 20 (62,5%) 

Белодробна КЕ 2 (5,9%) 5 (15,6%) 
Чернодробна и 
белодробна КЕ 1 (2,9%) 7 (21,9%) 

Общ брой кисти 68 99 
Брой кисти в 
черен дроб 63 (92,6%) 79 (79,8%) 

Брой кисти в 
бял дроб 5 (7,4%) 20 (20,2%) 

Брой кисти на 
пациент 1-10 (median 1) 1-14 (median 2) 

Размер на кистите 10-90 mm 
(mean±SD 34,6±14,5) 

10-90 mm 
(mean±SD 36,9±16,9) 

Пациентите са групирани на случаен принцип, като в групата със 
съпътстващо приложение на Isoprinosine не включвахме такива с 
автоимунни заболявания. Всички пациенти лекувахме с аlbendazolе в дневна 
доза 10-15 mg/kg. Един лечебен курс продължаваше 1 месец с 15-дневен 
интервал без прием на медикамента между два курса. Пациентите на 
лечение само с аlbendazolе преминаха 3 до 10 терапевтични курса (mean±SD 
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5,3±1,8). Двамата пациенти с белодробна КЕ преминаха 6 едномесечни 
курса на лечение с аlbendazolе.  

Пациентите на комбинирано с Isoprinosine лечение приемаха от 3 до 12 
едномесечни курса albendazole (mean±SD 5,9±2,2) паралелно с приема на 
имуномодулаторa. Пациентите с белодробна КЕ (5 случая) преминаха 
между 3 и 4 едномесечни курса на лечение с аlbendazolе. Всички 32 пациенти 
приемаха и Isoprinosinе (табл. 500 mg) в доза 3000 mg/дневно при 
възрастните в 2 до 4 едномесечни курса с интервал между тях също от един 
месец и 50 mg/kg при деца в 2 едномесечни курса.  

Ефектът от химиотерапията при чернодробна КЕ проследихме и 
оценихме ехографски като: излекуване – изчезване на кистите или 
дегенериране на кистното съдържимо (преминаване в стадий СЕ4 и СЕ5), 
подобрение – отлепване на герминативната мембрана (СЕ3а), частична 
дегенерация на компонентите на кистата (СЕ3b) и/или намаляване 
размерите на кистите, без промяна – липсват промени в морфологията или 
размера на кистите. При белодробна КЕ ефектът от терапията оценихме 
рентгенографски. Терапевтичният ефект спрямо пациентите оценихме 
като: излекуване – изчезване или дегенериране на съдържимото на всички 
кисти, подобрение – повлияване само на някои от кистите, без промяна. 

4.1.1. Резултати от лечението с аlbendazole самостоятелно или в 
комбинация с Isoprinosine при ехинококовите кисти 

В резултат на проведеното с albendazole лечение от общо 68 кисти 
(63 чернодробни и 5 белодробни) – 36 (52,9%) се излекуваха, 17 (25%) се 
повлияха и 15 (22,1%) кисти не отговориха на лечението. В резултат на 
комбинираното лечение с albendazole и Isoprinosine от общо 99 кисти 
(79 чернодробни и 20 белодробни) – 81 (81,8%) се излекуваха, 8 (8,1%) се 
повлияха и 10 (10,1%) кисти не отговориха на лечението (фиг. 16).  

 
Фиг. 16. Резултати от консервативното лечение при ехинококовите кисти  
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При лекуваните и с Isoprinosine кисти установихме значимо по-висок 
относителен дял излекувани (χ2=16,36, р<0,001), което може да свържем с 
преодоляване на имуносупресията, съпътстваща развитието на E. granulosus 
в човешкия организъм и стимулиране на имунната система за по-бързо 
унищожаване на паразитните кисти, както и с известен противопаразитен 
ефект на Isoprinosine. Установи се слаба (обратна) корелационна връзка 
между вида терапия и изхода от лечението (r=-0,297).  

След проведената монотерапия с albendazole 31 (49,2%) от кистите 
локализирани в черен дроб се излекуваха, от които 16 (51,6%) са 
солитарни и 15 (48,4%) кисти – част от множествена КЕ. От излекуваните 
кисти – 15 (40,6%) първоначално са в стадий СЕ1, 14 (77,8%) – в стадий СЕ3b 
и по една киста – в стадий СЕ2 и СЕ3а (табл. 8). 

Табл. 8. Резултат от лечението с albendazole при чернодробните 
ехинококови кисти 

Първоначален 
стадий на 

чернодробните 
кисти 

Излекувани С подобрение Без промяна Общо 

брой 
кисти % брой 

кисти % брой 
кисти % брой 

кисти % 

СЕ1 15 40,6 16 43,2 6 16,2 37 100 
СЕ2 1 20 1 20 3 60 5 100 
СЕ3а 1 33,3 - - 2 66,7 3 100 
СЕ3b 14 77,8 - - 4 22,2 18 100 
Общо 31 49,2 17 27 15 23,8 63 100 

След проведеното комбинирано лечение с albendazole и Isoprinosine 
61 (77,2%) от кистите локализирани в черен дроб се излекуваха, от които 
5 (8,2%) са солитарни и 56 (91,8%) – част от множествена КЕ. В неактивен 
стадий преминаха 52 (78,8%) от кистите в стадий СЕ1, всички 6 (100%) 
първоначално в стадий СЕ3b и 3 (42,9%) от тези в стадий СЕ2 (табл. 9). 

Табл. 9. Резултати от лечението с albendazole и Isoprinosine при 
чернодробните ехинококови кисти 

Първоначален 
стадий на 

чернодробните 
кисти 

Излекувани С подобрение Без промяна Общо 
брой 

кисти % брой 
кисти % брой 

кисти % брой 
кисти % 

СЕ1 52 78,8 7 10,6 7 10,6 66 100 
СЕ2 3 42,9 1 14,2 3 42,9 7 100 

СЕ3b 6 100 - - - - 6 100 
Общо 61 77,2 8 10,1 10 12,7 79 100 

Значимо по-висок е относителният дял на излекуваните чернодробни 
кисти при прием и на Isoprinosine (χ2=12,38, р<0,01). Същото наблюдавахме 
и при чернодробните кисти в стадий СЕ1 (χ2=18,72, р<0,001). 

От лекуваните с аlbendazole 57 чернодробни кисти с размери 10-50 mm – 
27 (47,4%) са излекувани. От 66 малки чернодробни кисти лекувани с 
аlbendazole и Isoprinosine са излекувани 54 (81,8%) (табл. 10).  
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Табл. 10. Резултати от лечението в зависимост от първоначалния размер и 
стадий на чернодробните ехинококови кисти 

Стадий на 
черно-

дробните 
кисти 

аlbendazole albendazole + Isoprinosine 
брой кисти 

с размер 
10-50 mm 

брой кисти 
с размер 

над 50 mm 

брой кисти 
с размер 
10-50 mm 

брой кисти 
с размер 

над 50 mm 
Леку- 
вани 

Излеку-
вани 

Леку- 
вани 

Излеку-
вани 

Леку- 
вани 

Излеку- 
вани 

Леку- 
вани 

Излеку- 
вани 

СЕ1 35 14 2 0 55 46 11 6 

СЕ2 5 2 - - 6 3 1 0 

СЕ3а 2 0 1 1 - - - - 

СЕ3b 15 11 3 3 5 5 1 1 
Общ брой/ 

% 57 27 
(47,4%) 6 4 

(66,7%) 66 54 
(81,8%) 13 7 

(53,8%) 

Значимо по-висок е относителният дял на излекуваните чернодробни 
кисти с малки размери (χ2=16,17, р<0,001), както и на малките 
чернодробни кисти в стадий СЕ1 в резултат на комбинираното лечение 
(χ2=18,96, р<0,001). Това свързваме с метаболитната активност и ранния 
стадий на развитие на тези кисти. Isoprinosine като пуринов аналог вероятно 
се намесва в метаболитните процеси на паразита. От друга страна ранният 
стадий предполага наличието на не толкова плътна фиброзна капсула, 
позволяваща по-добра пенетрация на Isoprinosine и въздействие върху 
протосколексите и герминативната мембрана.  

При чернодробните кисти лекувани с аlbendazole и Isoprinosine 
ехографски отчетохме по-бързо повишаване на ехогенността на кистното 
съдържимо (t=2,49, p=0,014) и превръщането му в изцяло хиперехогенно 
(t=2,19, p=0,031) след започване на терапията (табл. 11). 

Табл. 11. Времето (в месеци) от започване на терапията до настъпване на 
морфологичните промени при чернодробните ехинококови кисти   

Морфологични 
промени, отчетени 

ехографски 

Кисти лекувани с 
albendazole 

Кисти лекувани с 
albendazole и 
Isoprinosine 

Статистическа 
значимост 

(mean±SD) месеци 
Отлепване на 

герминативната 
мембрана (СЕ3а) 

3,5±1,9 4,6±2,2 p=0,112 

Повишаване на 
ехогенността на 

кистното съдържимо 
5,4±2,4 4,3±2,0 p=0,014 

Намаляване на размера 
на кистите 5,8±3,0 5,1±2,5 p=0,188 

Напълно хиперехогенно 
кистно съдържимо 

(СЕ4) 
6,6±2,2 5,3±3,3 p=0,031 
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Всички 25 (100%) белодробни кисти (5 лекувани с albendazole и 20 – с 
albendazole и Isoprinosine) се излекуваха. При една от кистите, лекувани само 
с albendazole, след започване на лечението отчетохме руптура с изхрачване 
на кистното съдържимо. Дегенеративни промени и намаляване на размера 
на кистите на монотерапия отчетохме рентгенологично след 6-месечен курс 
на лечение. След инициране на комбинираното с Isoprinosine лечение 
10 (50%) от кистите руптурираха. Уплътняване на съдържимото, намаляване 
на размерите или неправилен контур на кистите отчетохме след 3-4 месечен 
курс на лечение с albendazole и Isoprinosine.  

До края на проследяването установихме изчезване на 13,8% от всички 
167 наблюдавани кисти – 12,7% от чернодробните и 20% от белодробните.  

4.1.2. Резултати от лечението с albendazole самостоятелно или в 
комбинация с Isoprinosine при пациентите с КЕ 

В резултат на лечението с albendazole от лекуваните 34 пациенти 
излекувани са 21 (61,8%), с подобрение – 9 (26,5%), без повлияване – 
4 (11,8%). Прилагането на комбинираното с Isoprinosine лечение доведе до 
излекуване на 26 пациенти (81,2%), подобрение при 3 (9,4%) и липса на 
повлияване при 3 (9,4%) от общо 32 пациенти (фиг. 17). 

 

Фиг. 17. Резултати от консервативното лечение при пациентите с КЕ 
Не установихме значима разлика в изхода от заболяването в зависимост 

от прилаганата терапия при пациентите (χ2=3,62, р>0,05), което свързваме с 
множествеността на КЕ при тези приемали и Isoprinosine, 68,7% от които са 
с две и повече кисти спрямо 32,4% от пациентите на монотерапия. 

В резултат на лечението с albendazole 19 (61,3%) от пациентите с 
чернодробна КЕ и двамата с белодробна КЕ се излекуваха. Прилагането на 
комбинираното с Isoprinosine лечение доведе до излекуване на 15 (75%) от 
пациентите с чернодробна КЕ, всички 5 с белодробна и 6 (85,7%) от тези с 
белодробна и чернодробна КЕ. Не установихме значима разлика в изхода от 
заболяването в зависимост от прилаганата терапия при пациентите с 
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чернодробна КЕ (Mann-Whitney U=254, р>0,05). Множествена чернодробна 
КЕ е налична в 63,2% от пациентите лекувани с albendazole и Isoprinosine и 
в 31,3% от тези на монотерапия с albendazole. Вероятно това е причината по-
добрият терапевтичен ефект на комбинираното лечение спрямо 
чернодробните кисти да не се наблюдава и спрямо пациентите с 
чернодробна КЕ. 

В литературата има единични съобщения за ефективността на 
лечението с albendazole и Isoprinosine при хората (Hamova et al., 2005, 
Vuchev et al., 2008), но системно проучване за сравнението й с тази на 
монотерапия с аlbendazole не е провеждано.  

4.1.3. Странични ефекти от медикаментозното лечение 
Нежелани лекарствени реакции свързани с приема на аlbendazole 

установихме при 27 (40,9%) от всички 66 пациенти с КЕ (1 в детско-
юношеска възраст и 26 възрастни) – при 41,2% от пациентите на 
монотерапия с аlbendazole и 40,6% от приемалите и Isoprinosine (табл. 12). 

Табл. 12. Нежелани реакции в резултат на лечението с albendazole 

Странични реакции 

Пациенти на 
лечение с 

albendazole 

Пациенти на 
лечение с 

albendazole и 
Isoprinosine 

Общо 

брой % брой % брой % 
Завишени трансаминази 8 23,6 8 25 16 24,3 

Анемия 2 5,9 - - 2 3 
Горнодиспептичен синдром 2 5,9 4 12,5 6 9,1 

Главоболие 1 2,9 1 3,1 2 3 
Косопад 1 2,9 - - 1 1,5 

Общо 14 41,2 13 40,6 27 40,9 

При 14 (87,5%) от пациентите трансаминазите се завишиха след 
започване на лечението, при другите двама (12,5%) – след два лечебни курса 
с albendazole. Най-високите стойности, които регистрирахме са АСАТ – 
89 U/l, АЛАТ – 226 U/l и ГГТ – 123 U/l. Временното прекъсване на 
химиотерапията и прилагането на хепатопротектор, съдържащ 
урзодезоксихолева киселина бързо възстанови референтното ниво на 
трансаминазите. В един от случаите поради силна коремна болка се наложи 
намаляване на дневната доза на albendazole. Нежеланите лекарствени 
реакции изчезнаха след края на лечението, като не се наложи 
преустановяване напълно на приема на albendazole при проучваните 
пациенти. 

Повишаване на серумното ниво на пикочната киселина до 533 µmol/l 
(норма до 387 µmol/l) установихме при 4 (12,5%) от пациентите приемали 
Isoprinosine. След спирането на приема му нивото на пикочната киселина 
бързо се нормализира.  



 

36  

4.1.4. Промени в броя еозинофили по време на консервативното 
лечение 

Отчетохме повишаване на еозинофилите при двама пациенти 
първоначално с еозинофилия 17,9х109l и 13,0х109l до съответно 22,0х109l и 
35,0х109l след инициране на терапията. И двамата са с множествена 
чернодробна и белодробна КЕ, с данни за руптура на белодробните 
ехинококови кисти след започване на прием на аlbendazole. При други двама 
пациенти в детско-юношеска възраст с множествена чернодробна КЕ и 
първоначално нормално ниво на еозинофили установихме повишаване на 
нивото им (16,8х109l) по време на първия курс с albendazole в единия случай, 
в другия (еозинофили 13,0х109l) – по време на третия курс. Не се 
наблюдаваха клинично проявени алергични реакции при тях. 
Еозинофилията в хода на лечението свързваме с възможно изтичане на 
кистно съдържимо вследствие паразитоцидния ефект на albendazole.  

4.1.5. Серологични данни за наличие на антиехинококови 
антитела по време на диспансерното наблюдение  

Преди започване на лечението 52 (78,8%) от пациентите бяха с 
положителен, 10 (15,2%) – с отрицателен и 4 (6,1%) – с граничен 
серологичен резултат за антиехинококови IgG. В края на проследяването 
49 (74,2%) от лекуваните пациенти са с положителна серология, 10 (15,2%) 
– с отрицателна и 7 (10,6%) – с гранична стойност. От излекуваните 
пациенти независимо от приложеното лечение (с или без Isoprinosine) 
34 (72,3%) са с положителен серологичен резултат. Тези данни показват, че 
серологичните резултати имат по-ограничено приложение за цялостна 
преценка на изхода от консервативното лечение.  

4.1.6. Рецидиви след медикаментозното лечение 
След лечение с albendazole рецидив на КЕ диагностицирахме при трима 

(8,8%) пациенти с чернодробна КЕ на втората година след лечението. В 
единия случай при контролен ехографски преглед в чернодробния паренхим 
се визуализира нова ехинококова киста в стадий СЕ1. При другия пациент 
рецидивираха две лекувани кисти – в стадий СЕ2 и СЕ3b. При третия 
пациент рецидивира киста в стадий СЕ2. Рецидивните кисти подложихме 
отново на лечение с albendazole с много добри терапевтични резултати.  

След лечението с albendazole и Isoprinosine диагностицирахме рецидив 
на заболяването между втората и третата година след лечението при един 
(3,1%) пациент с множествена чернодробна КЕ (рецидивира киста в стадий 
СЕ2), поради което се наложи повторно 4-месечно лечение с albendazole и 
двумесечно с Isoprinosine.  
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4.2. Химиопрофилактика с аlbendazole и Isoprinosine след оперативно 
лечение или ПАИР 

4.2.1. Пациенти, приемащи постоперативна противорецидивна 
химиопрофилактика 

Общо 62 възрастни пациенти с КЕ (57 с чернодробна и 5 с чернодробна 
и белодробна КЕ) лекувани хирургично и подлежащи на постоперативна 
противорецидивна химиопрофилактика бяха включени в проучването. От 
тях 32 (51,4%) приемаха само albendazole и 30 (48,6%) – albendazole и 
Isoprinosine. Постоперативно пациентите преминаха от 2 до 6 едномесечни 
курса с albendazole в доза 800 mg/дневно. Isoprinosine прилагахме в 1 до 4 
едномесечни курса (median 2) в доза 3000 mg/дневно. Пациентите 
проследихме между 6 и 48 месеца. 

Завишаване на чернодробните трансаминази установихме при 7 (11,3%) 
пациенти – 5 (15,6%) профилактирани само с albendazole и 2 (6,7%) 
приемали и Isoprinosine. След кратко прекъсване на приема на albendazole и 
допълнителен прием на хепатопротектор, съдържащ урзодезоксихолева 
киселина, химиопрофилактиката при тези пациенти бе завършена. При 
двама (6,7%) от пациентите приемали и Isoprinosine регистрирахме 
завишени стойности на пикочната киселина до 556 µmol/l, които се 
нормализираха след преустановяване на приема му. 

По време на диспансерното наблюдение открихме един рецидив (3,1%) 
на чернодробна КЕ след проведена 4-месечна химиопрофилактика с 
albendazole при пациентка, за която това беше трети рецидив на 
заболяването. В групата приемала и Isoprinosine не наблюдавахме рецидиви 
на КЕ, което можем да обясним освен с действието на albendazole и с 
наблюдавания при експериментални проучвания ефект на Isoprinosine върху 
сколекси на E.granulosus, вероятно допринасящ за противорецидивния 
ефект при едновременното им приложение. 

4.2.2. Пациенти, приемащи аlbendazolе и Isoprinosine след ПАИР 
В проучването обхванахме и 10 пациенти (2 в детско-юношеска възраст 

и 8 възрастни) с общо 13 чернодробни кисти, лекувани с ПАИР. След 
пункционното лечение пациентите приемаха аlbendazolе в доза 
800 mg/дневно за възрастни и 10-15 mg/kg за деца в 3-4 едномесечни курса. 
Пациентите приемаха и Isoprinosine в доза 3000 mg/дневно за възрастните и 
50 mg/kg при децата за 2 месеца, паралелно с аlbendazolе. Прием на 
albendazole в доза 10 mg/kg се препоръчва 4 дни преди и 1 месец след ПАИР 
за предпазване от дисеминиране на сколекси (Големанов и кол., 2008, 
Vuitton, 2009). Ние провеждахме по-дълъг курс с albendazole с цел пълна 
дегенерация на кистите. С допълнителния прием на Isoprinosinе целяхме да 
подпомогнем дегенеративния процес в пунктираните кисти.  



 

38  

Пациентите проследихме от 6 до 36 месеца (mean±SD 22,2±11,3 месеца). 
В резултат на пункционното и консервативно лечение всички кисти 
дегенерираха, като по време на проследяването не диагностицирахме 
рецидиви на КЕ. 

4.3. Консервативно лечение с аlbendazole и Respivax на пациенти с 
белодробна КЕ  

В проучването включихме и 11 пациенти (21-55 г.) с белодробна КЕ на 
лечение с albendazole в комбинация с полибактериален имуностимулант 
Respivax. Той е с висока ефективност в профилактиката и лечението на остри 
и хронични рецидивиращи неспецифични белодробни заболявания, като 
проявява и изразен имуностимулиращ ефект при пациенти с придобита 
имуносупресия (Petrunov, 2004, Nikolova et al., 2009). 

Лечението проведохме с аlbendazole в доза 800 mg/дневно за 3-4 
едномесечни курса. Едновременно пациентите приемаха и Respivax 
(дражета от 50 mg) в доза 50 mg/дневно в продължение на три месеца. В 
резултат на комбинираното лечение всички 11 пациенти се излекуваха. След 
инициране на терапията при 6 (54,5%) oт тях (с 11 кисти) имаше анамнеза за 
експекторация на солена течност след руптура на кистите. Въпреки 
съществуващия риск от вторично инфектиране на руптуриралите кисти, не 
отчетохме случай на супурация. При останалите 5 пациенти (с 8 кисти) 
рентгенографски отчетохме уплътняване на кистното съдържимо, като при 
половината кисти се наблюдаваше и намаляване на размера им.  

Не наблюдавахме странични ефекти от приема на albendazole и 
Respivax. Излекуването само след 3-4 месечен прием на albendazole в 
комбинация с тримесечно лечение с Respivax свързваме с 
имуностимулиращото действие на последния, подпомагащо имунните 
механизми на човека за унищожаване на паразитната инвазия, с което се 
допълва ефектът на етиологичното лечение.  

4.4. Консервативно лечение c комбинация от albendazolе и praziquantel 
Комбинираното приложение на albendazole и praziquantel води до 

увреда на герминативната мембрана и на сколексите в кистата и 
дисеминираните извън нея, което осигурява едновременно 
противопаразитен и противорецидивен ефект (Bygott et al., 2009).  

От 2016 г. започнахме комбинирано лечение с albendazole и praziquantel 
при 6 пациенти с множествена чернодробна КЕ, единият от които е и с 
придружаваща белодробна КЕ. При двама от пациентите след 
дигностициране на заболяването започнахме комбинирана терапия. Другите 
четирима преди включването на praziquantel към терапията са преминали 3 
до 6 едномесечни курса с albendazole (табл. 13).  
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Taбл. 13. Пациенти с КЕ на лечение с albendazolе и praziquantel 

№ Пол Възраст 
Брой и 

локализация 
на кистите 

Стадий и 
размер на 
кистите 

Курс на 
лечение с 

praziquantel 

Предхождащо 
лечение с 

albendazole 

1. мъжки 15 г. 2 кисти в 
черен дроб 

СЕ1, 30 mm 
СЕ1, 40 mm 

2 едномесечни 
курса не 

2. мъжки 12 г. 2 кисти в 
черен дроб 

СЕ2, 50 mm 
СЕ3b, 30 mm 

6 едномесечни 
курса да 

3. женски 67 г. 3 кисти в 
черен дроб 

СЕ3b, 40 mm 
СЕ3b, 30 mm 
СЕ3b, 30 mm 

2 едномесечни 
курса да 

4. мъжки 44 г. 3 кисти в 
черен дроб 

СЕ3b, 50 mm 
СЕ3b, 40 mm 
СЕ3b, 30 mm 

2 едномесечни 
курса да 

5. мъжки 48 г. 

2 кисти в 
черен дроб 

и 
4 кисти в бял 

дроб 

СЕ3b, 50 mm 
СЕ3b, 30 mm 

 
28 mm, 18 mm 
19 mm, 27 mm 

2 едномесечни 
курса не 

6. мъжки 30 г. 2 киста в 
черен дроб 

СЕ2, 35 mm 
СЕ3b, 30 mm 

2 едномесечни 
курса да 

Аlbendazolе дозирахме по 10-15 mg/kg дневно в непрекъснат курс за 3-
6 месеца в комбинация с praziquantel по 40 mg/kg седмично за 2-6 месеца. 
По-продължително лечение (6 месеца) с praziquantel проведохме на момче с 
2 рецидивни кисти на черен дроб, едната от които беше в стадий СЕ2. 

Пациентите проследихме от 6 до 18 месеца. В неактивен стадий (СЕ4) 
чернодробните кисти преминаха между четвъртия и шестия месец от 
инициране на терапията. При момчето приемало praziquantel по-
продължително кистите дегенерираха напълно на шестия месец от 
лечението. При белодробните кисти не установихме съществена динамика в 
рентгеновия образ на третия и шестия месец от проследяването. Странични 
ефекти от лечението не наблюдавахме.  

В литературата има публикувани неголям брой проучвания върху 
ефективността на praziquantel за лечението на КЕ при хората. Повечето от 
тях показват, че комбинацията на praziquantel и аlbendazolе е по-ефективна 
и с по-бърз лечебен ефект, отколкото приложението на бензимидазоли 
самостоятелно (Cobo et al, 1998, Jamshidi et al., 2008, Bygott et al., 2009).  

Въпреки малкия брой наблюдавани от нас пациенти и краткия срок на 
проследяване терапевтичните резултати са оптимистични. Наличието на 
двата препарата в страната дава възможност за продължаване на 
проучването ни и за по-широко приложение на комбинацията в аналогични 
на представените случаи – при множествена или многоорганна KE.  
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5. Клиничен алгоритъм за диагностика и лечение на пациенти с 
чернодробна и/или белодробна КЕ 

Алгоритъмът отразява клиничното поведение при пациенти с 
чернодробна и/или белодробна КЕ. Създаден е въз основа на анализа на 
публикувани от други автори данни и резултатите от настоящето проучване.  

1. Клинични данни  
 абдоминален синдром – тежест или болка в дясното подребрие; 
 белодробен синдром – кашлица, гръдна болка, експекторация, 

фебрилитет, хемоптое, диспнея; 
 алергични прояви – уртикариални обриви; 

2. Епидемиологични данни   
 рискови фактори – консумация на недобре измити приземни 

плодове и зеленчуци, контакт с кучета, които не се 
дехелминтизират редовно, хранене на кучета със сурови 
вътрешности, случай на КЕ в семейството; 

3. Данни от образни изследвания  
 кистозна или туморна формация (при дегенерирали кисти) в черен 

или бял дроб; 
4. Лабораторно-диагностични данни 
 еозинофилия – най-често лекостепенна (до 15%);  
 левкоцитоза – при усложнена КЕ; 
 завишени трансаминази – при чернодробна КЕ; 

5. Серологични данни – за наличие на антиехинококови IgG, изследвани 
най-често чрез ЕLISA, по-рядко чрез РПХА. Като потвърдителен тест се 
използва Wеstern blot.  

6. Лечение – зависи от стадия и размера на кистите, наличието или 
липсата на усложнения. Терапевтичните възможности са: 

 хирургично лечение – при големи кисти (размер над 5 сm в 
диаметър), стадий СЕ2 и СЕ3b, усложнени кисти; 

 пункционно лечение (ПАИР) – при кисти в черния дроб с размери 
над 5 сm и в стадий СЕ1 или СЕ3а; 

 медикаментозно лечение с albendazole – малки белодробни кисти 
(размер под 5 сm в диаметър), малки чернодробни кисти в стадий 
СЕ1 и СЕ3а, множествена или многоорганна КЕ, неоперабилни 
случаи на чернодробна и белодробна КЕ; 

За постигане на терапевтичен ефект при множествена и многоорганна КЕ 
се прилагат по-дълги курсове с albendazole. Aлтернатива е и albendazole 
да се комбинира с praziquantel, както и с имуномодулатори – Isoprinosine 
при чернодробна или белодробна КЕ, Respivax при белодробна КЕ. 
7. Диспансерно наблюдение – провежда се от ОПЛ с консултации от 

паразитолог за срок от 5 години.  
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Основни принципи в клинико-лабораторната диагностика и лечение на 
КЕ в черен дроб и/или бели дробове 

 

  
Клинични данни 

 Абдоминален синдром 
 Белодробен синдром 
 Алергични прояви 

Епидемиологични данни 
Консумация на недобре измити  

приземни плодове и зеленчуци 
Контакт с кучета 
Случай на КЕ в семейството 

Диагноза 
КЕ на черен 

и/или бял дроб 

Диспансерно наблюдение 
(5 години) 

 Периодично серологично изследване и 
образна диагностика 

Образна диагностика 

УЗ,рентгенография, КАТ, 
ЯМР 

Имунодиагностика 

ELISA, РПХА, WB 

Клинико-лабораторна 
диагностика 

ПКК, ДКК, чернодробни 
трансаминази 

Хирургично 
лечение  

 Големи кисти 
 Стадий СЕ2, СЕ3b 
 Усложнени кисти 

+ albendazole 
постоперативно 

 

ПАИР 

 Чернодробни кисти 
с размер над 5 сm в 
стадий СЕ1 или 
СЕ3a 

+ albendazole след 
ПАИР 

 

Лечение с albendazole 
 Малки белодробни кисти 
 Малки чернодробни кисти (стадий СЕ1, 

СЕ3а) 
 Множествена или многоорганна КЕ 

Комбинирана терапия: аlbendazole и 
praziquantel, albendazole и 
имуномодулатори (Isoprinosine, Respivax) 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съдържанието на разработената научна тематика продължава да бъде 
особено актуално във връзка със значителното ниво на заболяемост от КЕ 
при хората в страната, включително в Пловдивска и Пазарджишка област. 
Скрининговите проучвания сред рискови контингенти (селскостопански 
работници и деца от ромския етнос) установиха наличие на случаи с КЕ в 
латентен стадий, което показва, че реалният брой заболели от КЕ в двете 
области е още по-голям. Разкриването на скрита заболяемост чрез 
ехографски скрининг потвърди неговата ефективност като метод за ранна 
диагностика на КЕ с локализация в абдомен, както и необходимостта от 
предприемане на целенасочени профилактични ехографски прегледи и в 
други селища от двете области с регистрирана заболяемост за своевременно 
диагностициране на случаите на КЕ. Като рисков контингент, подлежащ на 
профилактични образни и серологични изследвания следва са се считат и 
семействата на заболелите от КЕ.  

Високата заболяемост от КЕ в Пловдивска и Пазарджишка област 
налага предприемане на мерки за намаляването й, преимуществено сред 
групите, които са под риск от заразяване. Особено наложително е това сред 
децата и подрастващите във връзка с регистрираното в двете области високо 
ниво на заболяемост от КЕ в детско-юношеската възраст.  

Диагностицирането на КЕ при подобни скринингови проучвания е 
отговорна задача, тъй като освен поставянето на точна диагноза е 
необходимо и насочване към адекватно лечение съобразно индивидуалния 
случай, както и последващо диспансерно проследяване на 
новодиагностицираните пациенти.  

Консервативното лечение с albendazole има своето място в терапията на 
КЕ, но немалък е броят случаи, неповлияващи се или повлияващи се 
частично от него. Комбинирането на лекарствени средства за етиологично 
лечение (albendazole) с имуностимулант (Isoprinosine) е възможна 
алтернатива за повишаване на ефективността на консервативната терапия 
при наличие на ехинококови кисти в черния дроб. Приложението на двата 
медикамента има и добро противорецидивно действие при постоперативна 
химиопрофилактика, както и след ПАИР на чернодробна КЕ. 
Комбинирането на albendazole и имуномодулатори (Respivax, Isoprinosine) е 
ефективен способ за лечение на белодробни ехинококови кисти. Добър 
терапевтичен отговор наблюдавахме и при лекуваните с albendazole и 
praziquantel пациенти с множествена КЕ. Тези лекарствени комбинации са 
перспективни терапевтични възможности, които биха могли да подобрят 
прогнозата за изхода от заболяването след медикаментозно лечение.  
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VII. ИЗВОДИ 

1. Епидемиологичният анализ на заболяемостта от КЕ показва значителното й 
нарастване в Централна Южна България (Пазарджишка и Пловдивска 
област) за проучвания от нас период – от 1,93%ооо (2010 г.) до 6,65%ооо 
(2016 г.). 

2. Засягането в значителна степен на детското население (25,5%) и сходната 
заболяемост от КЕ сред градското и селско население в проучваните области 
показва наличието на активни паразитни огнища при повсеместно 
разпространение на заболяването на територията им. 

3. Контаминирането на външната среда (дворни площи, пазени от кучета) с 
яйца на Taenia spp. е предпоставка за инвазиране на хората и поява на нови 
случаи на КЕ, предимно в семействата, отглеждащи опаразитени кучета.  

4. Като резултат от проведения диагностичен ехографски скрининг на селско 
население (1023 лица от 9 селища) и деца в училищна възраст от ромски 
етнос от две села (общо 388 деца) се установиха 11 нови случаи на КЕ (6 
възрастни и 5 деца), което показва наличието на скрита заболяемост от КЕ. 

5. Профилактичните прегледи на контактни в семействата на диагностицирани 
с КЕ пациенти позволяват откриване с помощта на образна и серологична 
диагностика на нови случаи на заболяването в латентен стадий. 

6. Еозинофилия се наблюдава при витални ехинококови кисти, по-често при 
множествена КЕ, като в повечето случаи тя е лекостепенна (до 15%). 
Инвазията на черния дроб е свързана най-често с повишаване до два пъти над 
нормата на чернодробните трансаминази.  

7. Данните от серологичните изследвания, както и промените в кръвните и 
биохимични показатели при диагностициране на чернодробна и/или 
белодробна КЕ при пациентите в детско-юношеска възраст в сравнение с 
тези при възрастните пациенти не се различават съществено. 

8. Химиопрофилактика на чернодробната КЕ с albendazole комбиниран с 
Isoprinosine постоперативно и след ПАИР е ефективен способ за намаляване 
на рецидивите при пациенти проследени с диспансерен мониторинг. 

9. Комбинираното приложение на albendazole и Isoprinosine в сравнение с 
монотерапията с albendazole води до по-бърз и по-добър терапевтичен ефект 
при чернодробните ехинококови кисти, най-вече в стадий СЕ1 и с малки 
размери. 

10. Комбинираното лечение на чернодробна КЕ с два различни по механизъм на 
действие антихелминтни препарати albendazole и praziquantel е перспективен 
подход за консервативна терапия на КЕ с оглед бързия лечебен ефект и 
липсата на странични действия. 

11. Лечението с albendazole и имуномодулатори (Respivax, Isoprinosine) при 
пациентите с белодробна КЕ води до добри терапевтични резултати в кратки 
срокове.  
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VIII. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Извършено е клинико-епидемиологично проучване, на базата на което 
е установен актуалният статус на заболяемостта от КЕ при хората в 
Пазарджишка и Пловдивска област, отразен в нозогеографска карта за 
разпространението в региона и е извършен епидемиологичен анализ на 
динамиката на тази заболяемост за период от десет години. 

2. Проведен е целенасочен ехографски диагностичен скрининг сред 
възрастно население в риск и деца в училищна възраст от ромския етнос 
от Пазарджишка област, като е регистрирана скрита заболяемост от КЕ 
и при двата изследвани контингента. 

3. Проучен е терапевтичният ефект на комбинирано консервативно 
лечение с антихелминтен препарат albendazole и имуномодулатори 
(Isoprinosine, Respivax) при пациенти с чернодробна и/или белодробна 
КЕ.  

4. Проучен е противорецидивният ефект на приложението на 
антихелминтния препарат albendazole в комбинация с имуномодулатор 
(Isoprinosine) постоперативно или след ПАИР при пациенти с 
чернодробна КЕ.  

5. Разработен е в помощ на клиничната практика алгоритъм за 
диагностика и лечение на чернодробна и/или белодробна КЕ. 
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XI. РЕЗЮМЕ  

Проучени са някои епидемиологични, клинико-диагностични и 
терапевтични аспекти на кистната ехинококоза.  

Епидемиологичният анализ на заболяемостта от КЕ в Пловдивска и 
Пазарджишка област показва трикратното й нарастване – от 1,78%ооо (2010 г.) до 
6,65%ооо (2016 г.) след приключване на Националната програма за контрол на 
ехинококозата по хората и животните (2004-2008 г.). Засегнати от тази паразитоза 
в двете области са предимно хората в активна трудова възраст – 20-29 г. (19,2%) 
и 30-39 г. (15,7%). Висок е относителният дял на КЕ в детско-юношеската възраст 
(25,5%) с най-висока заболяемост във възрастовата група 15-19 г. (10,33%ооо). 
Сходна е общата средна заболяемост по пол и по местоживеене за населението на 
двете проучвани области. Изготвената нозо-географска карта на Пазаржишка и 
Пловдивска област показва повсеместно разпространение на КЕ с регистрирани 
случаи в почти всички общини. 

В две (2,7%) от почвените проби (от местообитаване на дворно куче), 
изследвани санитарно-паразитологично са открити яйца на Тaenia spp.  

При проведения ехографски скрининг сред населението (1023 лица) на 
селски селища от Пазарджишка област, в които е регистрирана фактическа 
ендемичност, е установена скрита заболяемост – 6 нови случаи с КЕ (0,59%). 
Целенасочен ехографски скрининг е извършен и сред ромско етническо 
население – деца в училищна възраст (388 лица), които поради ниската здравна 
култура и неизградените хигиенни навици са под риск от заразяване с КЕ, като са 
диагностицирани 5 нови случаи на заболяването (1,29%) сред тях.  

В проучването са представени и случаи на „фамилна КЕ” (6 семейства с по 
двама заболели от КЕ в тях). 

Анализирани са промените в някои важни кръвни и биохимични показатели, 
както и серологичните данни при диагностициране на деца и възрастни с 
чернодробна и/или белодробна КЕ. Еозинофилия е отчетена при активни кисти, 
по-често при множествена КЕ. Левкоцитоза е установена при 66,7% от случаите 
с усложнена с руптура или супурация КЕ. Завишени чернодробни показатели са 
отчетени при 23,1% от пациентите с инвазиран черен дроб. Отрицателен резултат 
за серумни антиехинококови IgG е установен в 13,3% от случаите.  

Проучен е терапевтичният ефект от комбинирано лечение с albendazole и 
имуномодулатори – Isoprinosine при пациенти с чернодробна и/или белодробна 
КЕ и Respivax при белодробна КЕ. Установен е по-добър терапевтичен резултат 
при чернодробните кисти (77,2% излекувани) при прием и на Isoprinosine, както 
и излекуване на пациентите с белодробна КЕ след 3-4 месечен курс с albendazole 
и Isoprinosine или Respivax. Проучен е и противорецидивният ефект на albendazole 
в съчетание с Isoprinosine след оперативно лечение и ПАИР на чернодробна КЕ. 
Изследвана е ефективността на лечението с два антихелминтни препарата – 
albendazole и praziquantel. Терапевтичните резултатите са проследени в хода на 
диспансерното наблюдение на пациентите.  

Разработен е клинико-диагностичен и терапевтичен алгоритъм за ефективен 
клиничен подход към пациенти с чернодробна и/или белодробна КЕ.  
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XII. ABSTRACT 

Some epidemiological, clinical, diagnostic and therapeutic aspect of cystic 
echinococcosis were studied.  

Epidemiological analysis of the morbidity of СЕ in Plovdiv and Pazardzhik region 
showed threefold increase – from 1,78%ooo (2010) to 6,65%ooo (2016) after the end 
of the National Program for Control of Echinococcosis in Humans and Animals (2004-
2008). The most affected by this parasitic disease in both areas were people in active 
age – 20-29 years (19,2%) and 30-39 years (15,7%). The percent of patients with СЕ in 
the adolescent age was high (25,5%), as the highest morbidity was observed in the 15-
19 age group (10,33%ooo). Similar was the gender and place of residence morbidity of 
СЕ for the population of the two studied areas. The geographic map of the Pazardzhik 
and Plovdiv districts showed a widespread distribution of СЕ and registered cases in 
almost all municipalities. 

In two (2.7%) of the soil samples (from the place where the house-dogs lived) 
tested by sanitary helminthological methods were observed eggs of Taenia spp.  

During the ultrasound screening among the population (1023 persons) of rural 
villages in the Pazardzhik region, where an endemicity of CE was registered, a hidden 
morbidity was detected – 6 new cases of СЕ (0,59%). Ultrasound screening was also 
carried out among Roma ethnic population – children of school age (388 persons) who, 
due to their poor health culture and a lack of hygiene habits, are at risk of becoming 
infected with hydatidosis. Among them 5 new cases of the disease (1,29%) were 
diagnosed.  

The cases of "familial cystic echinococcosis” (6 families with two persons affected 
by the disease in each one) were reported.  

The changes in some important blood and biochemical parameters, as well as the 
serological data for antiechinococcus antibodies were analysed in children and adults in 
the diagnosis of hepatic and/or pulmonary СЕ. Eosinophilia was reported in active cysts, 
more often in multiple CE. Leukocytosis was found in 66,7% of cases with hepatic 
and/or pulmonary CE complicated by rupture or suppuration of the cysts. Elevated 
transaminases were observed in 23,1% of patients with affected hepar. Negative 
serological test (by ELISA) was reported in 13,3% of the cases.  

A combined conservative treatment with albendazole and immunomodulators 
(Isoprinosine in patients with hepatic and/or pulmonary CE and Respivax in pulmonary 
CE) was performed. It was observed a better therapeutic effect on hepatic cysts (77,2% 
cured) treated by Isoprinosine and cure in patients with pulmonary CE after 3-4 
treatment courses of albendazole and Isoprinosine or Respivax. The effect of 
albendazole and Isoprinosine against recurrences of CE postoperatively or after PAIR 
in patients with hepatic CE was studied. Treatment with two antihelminthic drugs – 
albendazole and praziquantel was also performed. Therapeutic outcomes were followed 
during the patients' monitoring. 

A diagnostic and therapeutic algorithm had been developed for an effective clinical 
approach to patients with hepatic and/or pulmonary CE. 


