Клинико-епидемиологични аспекти в превенцията на трихинелозата
Д. Вучев, К. Енева, Г. Попова, Ал. Русинова, Г. Станчева, М. Даракчиева
Резюме: Трихинелоза в епидемични взривове и спорадични случаи периодично се регистрира у нас. С потенциална ендемичност са всички региони на страната, а сред найзасегнатите са Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област. Типизирани са по
произход природни, синантропни, преходни огнища, както и неустановени - „градски
тип". При епидпроучване на клиничните случаи се откриват суспектни за инвазия лица,
консумирали заразени продукти. Превантивното им лечение със специфични
антихелминтици води до прекъсване на инвазионния процес и прекратяване на
епидемичния взрив. В основата на обществената профилактика е трихинелоскопията
на свинско месо - домашно и дивечово. Други превантивни мерки са термичната
обработка на свинско месо преди консумация, санитарно-ветеринарен контрол и
рационална зоохигиена.

Clinico-epidemiological aspects in the prevention of trichinosis
D. Vuchev, K. Eneva, G. Popova, Al. Rusinova, G. Stancheva, M. Darakchieva
Summary: Trichinosis in epidemic outbreaks and sporadic cases is periodically registered in
our country. Potential endemicity is in all regions of the country, and the most affected are
the Plovdiv, Pazardzhik and Smolyan regions. Originally, natural, synanthropic, transient
outbreaks, as well as non-established "urban" type are identified. In case of clinical
surveillance, suspected invasive persons who have infected infected products are found.
invasive process and cessation of epidemic outbreak.The basis of public prevention is
trichinoscopy of pork - home and game.Other preventative measures are heat treatment of
pork before consumption, sanitary-vet urinary control and rational zoohygiene.

Завръщането на трихинелозата в Пловдивска област
Д. Вучев, К. Енева, Г. Попова, Г. Станчева, А. Масарлиева, В. Благоева, З. Димчева
Резюме: Цел. След продължително отсъствие от 2006г., трихинелозата отново се
прояви в Пловдивска област с разразили се три взрива през м. януари 2014г. Целта ни е
да направим кратка епидемиологична характеристика на взривовете, които са с
различен източник на инвазия и опишем някои особености в клиничното протичане на
заболяването. Материал/методи. Консумирали са заразено месо и месни продукти
общо 88 лица, от които хоспитализирани с клинични прояви са 21 лица, а лекувани
домашно-амбулаторно 8 лица. Превантивно лечение е проведено на 48 лица. При
трихинелоскопия са наблюдавани трихинелни ларви в съмнителните консумирали
месни продукти от трите взрива. Пътищата на разпространение на трихинелозата са
различни при трите взрива според източника на инвазия. Резултати. В клинично
отношение лекуваните болни са били предимно с лека и средно тежка форма,
единични случаи на атипична и латентна трихинелоза. Към клиничните прояви на
заболяването са наблюдавани някои особености, като атипично протичане в детската
възраст (12 лица ) - с фебрилитет, оточност и алергични обриви. При възрастните е
отчетено покачване на стойностите на еозинофилията в ДДК след започване на
специфичното лечение, двувълнова температурна крива, един случай със
субконюнктивална хеморагия и др. Заключение. Комплексният клиникоепидемиологичен подход, осъществяван от лекарите-паразитолози – специфична
диагностика и лечение на болните, с епидемиологично проучване и превантивни
мероприятия е потвърдено в паразитологичната практика условие за своевременното
ограничаване и предотвратяване на взривовете от трихинелоза.

Return of Trichinosis to the Plovdiv Region
D. Vuchev, K. Eneva, G. Popova, G. Stancheva, A. Masarlieva, V. Blagoeva, Z. Dimcheva
Summary: Purpose. After a prolonged absence from 2006, trichinosis reappeared in the
Plovdiv region with three explosions in January 2014. Our aim is to provide a brief
epidemiological characterization of the outbreaks that have a different source of invasion
and to describe some specific features of the clinical course of the disease. Material /
Methods. A total of 88 people consumed infected meat and meat products, of which 21
were hospitalized and 8 were treated outpatients. Preventive treatment was carried out on
48 persons. Trichinoscopy showed trichinella larvae in suspected consumed meat products
from the three blasts. Trichinosis spread pathways are different in the three blasts according
to the source of the invasion. Results. Clinically, the patients treated were predominantly of
mild to moderate severity, isolated cases of atypical and latent trichinosis. The clinical
manifestations of the disease have some features, such as atypical course in childhood (12
people) - with fever, swelling and allergic rashes. In adults, an increase in the values of
eosinophilia in DDC was reported after the start of the specific treatment, a two-wave
temperature curve, one case with subconjunctival hemorrhage, etc. Conclusion. The
complex clinical and epidemiological approach, performed by parasitologists - specific
diagnostics and treatment of patients, with epidemiological study and preventive measures
has been confirmed in parasitological practice as a condition for timely restriction and
prevention of trichinosis outbreaks.

Трансмисивни паразитози, предавани от комари в Пловдивска и Пазарджишка област
Д. Вучев, О. Миков, А. Масарлиева, К. Енева, Г. Попова, Ал. Русинова, Г. Станчева, М.
Гулинац
Резюме: Трансмисивните паразитози в страната, предавани от комари са малария протозойна антропоноза, ликвидирана от 1961 г. и дирофилариоза - хелминтна
зооантропоноза, която спорадично се диагностицира. В двете области са регистрирани
през последните 10 години 7 случая на внесена от ендемични страни малария, а 1
случай е диагностициран патоанатомично. Всички болни са били в Африка, където са
заразени с тропическа малария. Лекувани са ефективно с артемизининови препарати.
Пациентите с дирофилариоза са 2 с очна локализация и 2 с подкожна локализация
(лице, ръка). Лекувани са хирургично. За недопускане внос и разпространение на
малария е необходимо всеки пациент, идващ от ендемични страни, при фебрилитет да
се изследва неотложно за малария и при диагноза да се лекува в специализирано
заведение. За ограничаване разпространението на ди- рофилариози трябва да се
редуцират популациите скитащи кучета - основни резервоари и източници на инвазия.

Transmissible mosquito-borne parasitoses in Plovdiv and Pazardzhik
D. Vuchev, O. Mikov, A. Masarlieva, K. Eneva, G. Popova, Al. Rusinova, G. Stancheva, M.
Gulinats
Summary: The mosquito-borne transmissible parasitoses in the country are malaria protozoan anthroponosis, eliminated since 1961 and heartworm - helminth
zooanthroponosis, which is sporadically diagnosed. In both areas, 7 cases of malaria
imported from endemic countries have been registered in the last 10 years, and 1 case was
diagnosed pathoanatomically. All patients were in Africa, where they were infected with
tropical malaria. They have been effectively treated with artemisinin preparations. Patients
with heartworm are 2 with ocular localization and 2 with subcutaneous localization (face,
arm). They were treated surgically. In order to prevent the import and spread of malaria, it
is necessary for every patient coming from endemic countries to be tested for malaria
immediately at fever and to be treated at a specialist facility at diagnosis. In order to limit
the spread of heartworms, stray dog populations - major reservoirs and sources of invasion must be reduced.

Клинично проявена фамилна криптоспоридиоза при имунокомпетентни пациенти
К. Енева, А. Масарлиева
Резюме: Криптоспоридиозата е повсеместна протозооза, индикаторна за болни с
различни имунодефицитни състояния и СПИН, с висока опаразитеност в Африка, Азия и
Южна Америка до 20%, а в Европа до 2%. Отнася се към групата „диария на туристите", протичаща с профузна холероподобна диария при имуносупресирани и с
асимптомно или субклинично протичане със спонтанно оздравяване при имунокомпетентни пациенти.
Цел: Да се представят различията в клиничното протичане на криптоспоридиозата при
имунокомпетентни пациенти.
Материали и методи: представяме случаи на фамилна криптоспоридиоза при
имунокомпетентни пациенти, диагностицирана микроскопски с модифициран метод
на Цил-Нилсен. Пациентите са лекувани етиологично с Paromomicyn 30 m g / k g дневно
в 3 приема, курс на лечение 10 дни, и адекватен хигиенно-диетичен режим.
Резултати и обсъждане: Отчете се добър терапевтичен ефект при съпругата от
фамилната двойка, докато при съпруга, при контролните изследвания се установиха
остатъчни цистни форми на Cryptosporidium parvum, което наложи втори лечебен курс.
След което продължи наблюдението и морфологичния контрол до получаване на 2
отрицателни резултата.
Изводи и заключения: Отчита се бързо и качествено овладяване на симптомите при
имунокомпетентните пациенти заболели от криптоспоридиоза.
Clinically manifested family cryptosporidiosis in immunocompetent patients
K. Eneva, A. Masarlieva
Summary: Cryptosporidiosis is a ubiquitous protozoan, indicative of patients with various
immunodeficiency states and AIDS, with a high prevalence of up to 20% in Africa, Asia and
South America, and up to 2% in Europe. It refers to the group "tourist diarrhea", which
occurs with profuse cholera-like diarrhea in immunosuppressed and asymptomatic or
subclinical course with spontaneous healing in immunocompetent patients.
Aim: To present the differences in the clinical course of cryptosporidiosis in
immunocompetent patients.
Materials and Methods: We present cases of familial cryptosporidiosis in immunocompetent
patients diagnosed microscopically with a modified Zil-Nielsen method. Patients were
treated etiologically with Paromomicyn 30 mg / kg daily in 3 doses, a 10-day course of
treatment, and adequate dietary hygiene.
Results and Discussion: A good therapeutic effect was reported in the spouse of the family
couple, while in the spouse, control studies revealed residual cystic forms of
Cryptosporidium parvum, which required a second course of treatment. After that, the
observation and the morphological control continued until 2 negative results were obtained.
Conclusions and Conclusions: A rapid and qualitative management of symptoms in
immunocompetent patients with cryptosporidiosis is reported.

Ранни клинико-лабораторни наблюдения при лица в хода на трихинелен взрив (мартаприл 2017)
К. Енева, А. Масарлиева
Резюме: Трихинелозата е природно и синантропноогнищна зооантропоноза,
разпространена във всички континенти, с изключение на Австралия. В България се
среща най-често в огнища в планинските масиви на Източна Стара планина, Родопите,
Странджа - Сакар и др. Епидемичните взривове у нас се причиняват от Т. spiralis и Т.
bitovi. Заболяването може да протече асимптомно, леко, средно-тежко и с
усложнения. Водещи са: висока температура, периор- битален оток с хиперемия на
конюнктивите, миалгия, левкоцитоза с хипереозинофилия. Цел: Да се представят
ранните клинични и паракпинични констелати при лица, консумирали месни продукти
от диви и свободно отглеждани свине в частно ловно стопанство. Материали и методи:
Наблюдавани са 55 лица с анамнестични данни за консумация на съмнителни за
трихинелоза месни продукти. Представят се данни за ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, КФК,
ELISA, CRP. Обхванатите лица са профилактирани и терапевтирани етиологично със
Zentel в съответен дозов и курсов режим. Резултати и обсъждане: Установи се
повишаване на нивата на антитрихинелните антитела в хода на наблюдението при
повечето лица. както и значителна редукция на патологичните отклонения в
стойностите на кръвните и биохимични показатели. Бе отчетен и добър терапевтичен
ефект при профилактиката и лечението на обхванатите лица, проследени в двумесечен
период. Изводи и заключения: Бързо и качествено се овладяха на симптомите при
лицата с леки форми на трихинелоза. Про- филактираните лица не развиха
трихинелозна симптоматика. Подчертава се необходимостта от неколкократни
серологични и паракпинични изследвания, поради установеното по късно
позитивиране при някои от тях.

Early Clinical and Laboratory Observations in Persons During the Trichinella Blast (MarchApril 2017)
K. Eneva, A. Masarlieva
Summary: Trichinosis is a natural and sinanthropic zooanthroponosis common in all
continents except Australia. In Bulgaria it is most commonly found in hearths in the
mountain ranges of the Eastern Balkan Mountains, the Rhodopes, Strandzha - Sakar and
others. Epidemic outbreaks in Bulgaria are caused by T. spiralis and T. bits. The disease can
be asymptomatic, mild, moderate and severe. The leading are: fever, periorbital edema with
conjunctival hyperemia, myalgia, leukocytosis with hypereosinophilia. Objective: To present
early clinical and para-apical constellates to individuals who consumed meat products from
wild and free-range pigs in private hunting. Materials and Methods: 55 individuals with
anamnesis data on consumption of suspected trichinosis meat products were observed.
Data on PKK, DCC, ESR, ACAT, ALT, CPC, ELISA, CRP are presented. The affected individuals
were prevented and treated etiologically with Zentel in appropriate dose and course
regimen. Results and Discussion: An increase in the levels of anti-trichinella antibodies was
observed in the course of observation in most individuals. as well as a significant reduction
in pathological abnormalities in blood and biochemical values. A good therapeutic effect
was also reported in the prevention and treatment of the affected persons, followed over a
two-month period. Conclusions and Conclusions: Symptoms in persons with mild trichinosis
were quickly and effectively managed. Prevented persons did not develop trichinosis
symptoms. The need for multiple serological and paraxpinal studies is emphasized, due to
the late positivity found in some of them.

Случаи на токсокароза – висцерална и кожна форми
К. Енева, А. Масарлиева
Резюме: Токсокарозата е нематодна хелминтоза с полиморфна клинична картина, хронично рецидивиращо протичане, предизвикана от миграцията на животински ларви в
организма на човека. До 20% от населението е инвазирано с Т. canis и Т. cati в различните страни, в България между 11,7% при възрастни, 14,1% при деца.
Според органната локализация токсокарозата има няколко клинични форми висцерална, на ЦНС, очна, тъканна, което я определя като полисистемно заболяване.
Диагнозата се поставя въз основа на епидемиологичното проучване, клиничната изява
и лабораторно-паразитологичните показатели. Използването на серологични методи
за диагностика е с превалиращо значение при тази паразитоза. Напоследък зачестяват
случаите на висцерални форми на токсокароза с остро и хронично протичане при
които се разчита предимно на серологичната диагностика.

Cases of toxocariasis - visceral and skin forms
K. Eneva, A. Masarlieva
Summary: Toxocariasis is a nematode helminthosis with a polymorphic clinical picture, a
chronic recurrent course caused by the migration of animal larvae into the human body. Up
to 20% of the population is infected with T. canis and T. cati in different countries, in
Bulgaria between 11.7% in adults and 14.1% in children.
According to organ localization, toxocariasis has several clinical forms - visceral, CNS,
ophthalmic, tissue, which defines it as a polysystemic disease.
The diagnosis is made on the basis of the epidemiological study, clinical presentation and
laboratory-parasitological parameters. The use of serological diagnostic methods is of major
importance in this parasitosis. Recently, cases of visceral forms of toxocariasis with acute
and chronic course have become more frequent and rely mainly on serological diagnostics.

Проучване върху чревните протозоози и хелминтози за едногодишен период - 2018
година
К. Енева, А.Масарлиева, Г.Попова-Даскалова
Резюме: Чревните паразитози са сред най-често срещаните при пациенти с
гастроентероколитна симптоматика. Някои от чревните протозоози и хелминтози са с
космополитно разпространение, а други са с ендемичен характер. Опаразитени деца и
възрастни - болни и паразитоносители са източник на инвазиите.
Цел: Проследяване на разпространението на чревните протозоини и хелминти инвазии
при деца и възрастни по клинични и профилактични показания. Проучването обхваща
периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.
Материали и методи: Изследвани материали - фекални проба от 155 лица по
профилактични показания и от 287 лица с клинични показания. Използвахме: нативна
микроскопия, оцветяване с Луголов разтвор и по Романовски-Гимза; обогатителни
методи седиментация и флотация, характерни за рутинната лабораторна практика. На
лица с оплаквания приложихме бърз тест за ламблиоза и криптоспоридиоза,
оцветяване по Цил-Нилсен и/или посявка на среда на Павлова.
Резултати и обсъждане: Възрастовият диапазон на лицата бе между 2 и 68 години, като
от изследваните положителни са 2,6% от децата и 1,5% от възрастнит. Превалират
положителните проби за протозоози и хелминтози при децата в сравнение с
възрастните. Клинично проявените случаи са при лица от планински и полупланински
региони. Положителните изследвания от профилактираните лица дават информация
за скрита заболеваемост сред населението.
Изводи и заключение: Наблюдението ни показа нисък процент на опаразитеност сред
профилактираните лица и на инвазиране сред клинично проявените; децата са поопаразитени в сравнение с възрастните. Резултатите от проучването ни съвпадат със
световните данни.

One-year study on intestinal protozooses and helminthiasis - 2018
K. Eneva, A.Massarlieva, G.Popova-Daskalova
Summary: Intestinal parasitoses are among the most common in patients with gastroenterocolitis
symptoms. Some of the intestinal protozooses and helminthoses are cosmopolitan and others are
endemic. Infected children and adults - patients and parasites are the source of invasions.
Purpose: To monitor the spread of intestinal protozoa and helminth infections in children and adults
on clinical and prophylactic indications. The study covers the period from 01/01/2018 to 31/12/2018.
Materials and methods: Materials examined - faecal sample of 155 subjects with prophylactic
indications and 287 subjects with clinical indications. We used: native microscopy, Lugol solution and
Romanovski-Gimza staining; enrichment sedimentation and flotation methods characteristic of
routine laboratory practice. We applied a rapid test for giardiasis and cryptosporidiosis, Zill-Nielsen
staining and / or Pavlov's culture to individuals with complaints.
Results and Discussion: The age range of individuals was between 2 and 68 years, with 2.6% of
children and 1.5% of adults positive. Positive tests for protozooses and helminths in children
compared to adults prevail. Clinically manifested cases are in persons from mountainous and semimountainous regions. Positive surveys by the prevented give information about hidden morbidity in
the population.
Conclusions and Conclusion: Our observation showed a low rate of infection among the infected
persons and invasion among the clinically manifested; children are more infected than adults. Our
survey results are in line with global data.

Клинична терапия и химиопрофилактика на трихинелоза с бензимидазоли
Д.Вучев, К.Енева, К.Аничина, В.Благоева, А.Маврова

Резюме: Етиологичното лечение на трихинозата беше възможно през последните 2 - 3
десетилетия поради синтеза и прилагането на бензилдазолови производни.
Тиабендазол, мебендазол, флубендазой и албендазол се въвеждат последователно в
клинкайската практика. Натрупаните доказателства доказаха, че медендазол и
флубендазой са ефективни в чревния стадий на трихинозата. Албендазол е ефективен
по време на чревна инфекция и до известна степен по време на тъканния стадий.
Тиабендазол вече не се използва в клиничната практика поради значителните
нежелани реакции. Ранната диагноза на трихинозата и епидемиологичното
наблюдение идентифицират пациентите в риск. Адекватната химиопрофилактика
предотвратява по-нататъшното разширяване на огнището.

Clinical therapy and chemoprophylaxis of trichinosis with benzimidazoles
D.Vuchev, K. Eneva, K. Anichina, V. Blagoeva, A. Mavrova

Summary: The etiologic treatment of trichinosis has been possible in the last 2 - 3 decades
due to the synthesis and administration of benzyldazole derivatives. Thiabendazole,
mebendazole, flubendazole and albendazole are sequentially introduced into clinical
practice. The accumulated evidence has proven that medendazole and flubendazoic are
effective in the intestinal stage of trichinosis. Albendazole is effective during intestinal
infection and to some extent during the tissue stage. Thiabendazole is no longer used in
clinical practice due to significant side effects. Early diagnosis of trichinosis and
epidemiological surveillance identify patients at risk. Adequate chemoprevention prevents
further outbreaks.

Клинични форми и химиотерапия на трихинелозата
Д. Вучев, К. Енева, К. Аничина
Резюме: В последните две деситилетия нарастна заболяемостта от трихинелоза у нас. От
особено клинично значение е провеждането на ефективно етиологично лечение с
препарати, производни на бензимидазола (Thiabendazole, Mebendazole и Albendazole).
Целта на настоящата работа е да очертае стратегията при химиопрофилактиката и
химиотерапията на трихинелозата при различните клинични стадии (чревен и мускулен) и
форми на заболяването (безсимптомна, абортивна, лека, средна и тежка). През време на
реконвалесцентния период заболелите подлежат на диспансерно наблюдение.

Clinical forms and chemotherapy of trichinosis
D. Vuchev, K. Eneva, K. Anichina

Summary: In the last two decades the incidence of trichinosis in Bulgaria has increased. Of
particular clinical importance is the effective etiologic treatment with benzimidazole derivatives
(Thiabendazole, Mebendazole and Albendazole). The aim of the present work is to outline the
strategy for the chemoprophylaxis and chemotherapy of trichinosis at different clinical stages
(intestinal and muscular) and forms of the disease (asymptomatic, abortive, mild, moderate and
severe). During the convalescent period, the patients undergo dispensary monitoring.

Два епидемични взрива от трихинелоза, причинени от фабрично произведени месни продукти
Д. Вучев, К. Енева, М. Стойчева, В. Благоева, А. Русинова, Г. Станчева
Резюме: Две огнища на трихинелоза с 60 случая са регистрирани в големия град Пловдив (през
2004 г., 2006 г.). Епидемиологичният анализ разкрива, че пациентите са консумирали
индустриално произведени месни продукти. Характерните особености на огнищата са:
диагностицират се главно леки или средно-тежки случаи, пациентите живеят в различни части на
града и продължителността на откриване на нови заболели е била до един месец.

Two epidemic outbreaks of trichinosis caused by factory-made meat products
D. Vuchev, K. Eneva, M. Stoycheva, V. Blagoeva, A. Rusinova, G. Stancheva
Summary: Two outbreaks of trichinosis with 60 cases were registered in the big city of Plovdiv (in 2004,
2006). Epidemiological analysis revealed that patients consumed industrially produced meat products.
The characteristic features of the outbreaks are: mainly mild or moderate cases are diagnosed, patients
live in different parts of the city and the duration of finding new diseases was up to one month.

Трихинелоза и бременност. Конгенитална трихинелоза?
В. Боева, Д. Попов, К. Енева, В. Бангьозов
Резюме: Имайки предвид, че в България ежегодно се регистрират случаи на
трихинелозни заболявания сред хората (включително и бременни) във връзка с
традиционното клане на домашни свине в личното стопанство през есенно-зимния
сезон, без ветеринарномедицински контрол и при често допусканото бракониерство
от страна на ловците при ниска здравна култура, ни дават основание да разглеждаме
вродената трихинелоза като възможно рядко, но опасно събитие.
Човешката трихинелоза е в резутат на инвазия с нематодни ларви от род
Trichinella spp. Тя е сериозна хранителна паразитозооноза, причинена главно от
консумация на сурово или недостатъчно топлинно обработено месо (най-често
свинско или от други животни), съдържащо инвазионни трихинелни ларви L1.

Trichinosis and pregnancy. Congenital trichinosis?
V. Boeva, D. Popov, K. Eneva, V. Bangyozov
Summary: Bearing in mind that in Bulgaria, cases of Trichinellosis (including pregnant) are
reported annually in connection with the traditional slaughter of domestic pigs in the
private holding during the autumn-winter season, without veterinary control and with
frequent poaching by hunters with a low health culture give us reason to consider
congenital trichinosis as a rare but dangerous event.
Human trichinosis is a result of invasion by nematode larvae of the genus Trichinella spp. It
is a serious nutritional parasitosis, mainly caused by the consumption of raw or insufficiently
cooked meat (most often pigs or other animals) containing invasive trichinella larvae L1.

Преглед върху историята на научните дирения при трихинелозата
В. Боева, К. Енева, Д. Попов В. Бангьозов
Резюме:Трихинелозата е остро или хронично протичащо хелминтно заболяване на
човека и млекопитаещи животни. Тя е една от най-опасните хелминтози - паразитна
зооноза с природна и антропургична (синантропна) огншцност. Характеризира се с
повишаване на температурата, оток на лицето, мускулни болки, висока еозинофилия и
добре изразен токсоалергичен синдром.
Човекът се заразява при консумация на недобре термично обработено месо и месни
продукти (от домашни свине или от диви животни), опаразитени с нематодни ларви от
род Trichinella. При несвоевременно диагностициране и етиологично лечение
заболяването може да завърши с фатален изход. Трихинелозата е важен медико-социален проблем за общественото здравеопазване, защото причинява значителни
здравни и стопански загуби за страните по света, където избухва.

A review of the history of scientific research in trichinosis
V. Boeva, K. Еneva, D. Popov V. Bangyozov
Summary: Trichinosis is an acute or chronic onset of helminth disease in humans and
mammals. It is one of the most dangerous helminthoses - parasitic zoonosis with natural
and anthropurgical (synanthropic) outbreaks. It is characterized by fever, swelling of the
face, muscle pain, high eosinophilia and well-defined toxo-allergic syndrome.
Humans become infected by the consumption of poorly cooked meat and meat products
(domestic swine or wild animals) infected with nematode larvae of the genus Trichinella.
With untimely diagnosis and etiologic treatment, the disease can be fatal. Trichinosis is an
important medical and social problem for public health because it causes significant health
and economic losses for the outbreak countries.

Паразитни болести на очите
В. Боева, М. Панайотова, К. Енева
Резюме: Значителна част от паразитните болести се придружават и от засягане на
очите, като очната патология може да бъде и единствената проява на тези
заболявания. Зрителният апарат се поразява пряко или косвено от почти всички
известни паразити при човека. Те обикновено попадат в този орган случайно,
намирайки там ектопична локализация, която е несъществена за паразита в
епидемиологичен смисъл. Същевременно както по характер, така и по клинична
картина паразитните болести на очите са много разнообразни и могат да причинят
слепота или ограничаване на зрението.
Най-често офталмологични поражения при паразитози са вследствие на инвазия с
протозои и хелминти.

Parasitic eye diseases
V. Boeva, M. Panayotova, K. Eneva

Summary: A significant proportion of parasitic diseases are accompanied by eye
involvement, with eye pathology being the only manifestation of these diseases. The visual
apparatus is directly or indirectly affected by almost all known human parasites. They
usually fall into this organ by chance, finding there an ectopic localization that is irrelevant
to the parasite in an epidemiological sense. At the same time, both the character and the
clinical picture, the parasitic diseases of the eyes are very diverse and can cause blindness or
diminution of vision.
The most common ophthalmic lesions in parasitoses are due to invasion by protozoa and
helminths.

Саркоцистоза при човека. Клиника, диагностика, лечение и профилактика
В. Боева, М. Мухтаров, Д. Попов, К. Енева
Резюме: Саркоцистозата е протозойно паразитно заболяване на топлокръвни и
пойкилотермични животни, включително и хора. Саркоцистозата е хранителна и водна
зооноза, причинена от кокцидийни вътреклетъчни протозои от рода Sarcocystis. Тази
паразитозооноза е малко позната сред хуманните медици и специалисти по здравни
грижи, по тази причина тя не се търси и не се диагностицира, въпреки наличието й
сред животните. Нейната актуалност нарасна особено в края на XX и през XXI век във
връзка с развитието на международния туризъм, икономическите и търговските
връзки, хранителните вериги за бързо хранене и миграционната вълна на хора от Азия
и Африка към Европа. Повтарящите се огнища на мускулна саркоцистоза сред
туристите, които посещават острови в Малайзия, са фокусирали вниманието на
международната общност върху саркоцистозата - заболяване, някога смятано за рядко
при хора. Това налага запознаването на нашата българска медицинска общност със
съвременните аспекти на саркоцистозата.

Sarcocystosis in humans. Clinic, diagnosis, treatment and prevention
V. Boeva, M. Mukhtarov, D. Popov, K. Eneva
Summary: Sarcocystosis is a protozoan parasitic disease of warm-blooded and
poikilothermic animals, including humans. Sarcocystosis is a nutritional and aquatic zoonosis
caused by coccidial intracellular protozoa of the genus Sarcocystis. This parasitozoonosis is
little known among human health care providers and health care professionals; therefore, it
is not sought or diagnosed, despite its presence in animals. Its relevance has increased
especially in the late XX and XXI centuries in connection with the development of
international tourism, economic and trade relations, fast food chains and the migration
wave of people from Asia and Africa to Europe. The recurrent outbreaks of muscle
sarcocystosis among tourists visiting islands in Malaysia have focused the international
community's attention on sarcocystosis, a disease once considered rare in humans. This calls
for our Bulgarian medical community to be introduced to the contemporary aspects of
sarcocystosis.

Трихинелоза – етиология, биология и епидемиология
К. Енева, Д. Попов, В. Боева
Резюме: Трихинелозата е остро протичащо хелминтно заболяване на човека и някои
бозайници, вследствие консумация на недобре термично обработено месо и месни продукти
опаразитени с трихинели. Причинява се от поглъщане на нематодни ларви от род Trichinelia. Тя
е биохелминтоза, типична хелминтозооноза с природна и антропургична (синантропна)
огнищност. Характеризира се с фебрилитет, оток на лицето, мускулни болки, висока
еозинофилия и добре изразен токсоалергичен синдром. За общественото здравеопазване тя е
сериозен медико-социален и икономически проблем в световен мащаб. Досега са изолирани
общо 12 трихинелни генотипа, някои от които са със статут на видове. Различават се и два
клейда капсулообразуващи и неинкапсулиращи. Най-разпространеният и най-добре проучения
трихинелен вид е Т. spiralis.

Trichinosis - etiology, biology and epidemiology
K. Eneva, D. Popov, V. Boeva
Summary: Trichinosis is an acute helminth disease in humans and some mammals due to
the consumption of poorly cooked meat and meat products infected with trichinella. It is
caused by ingestion of nematode larvae of the genus Trichinelia. It is biohelminthosis, a
typical helminthozoonosis with natural and anthropurgical (synanthropic) outbreaks. It is
characterized by fever, swelling of the face, muscle pain, high eosinophilia and well-defined
toxo-allergic syndrome. For public health, it is a major medical, social and economic
problem worldwide. So far, a total of 12 trichinella genotypes have been isolated, some of
which have species status. There are also two capsules encapsulating and nonencapsulating. The most common and best studied trichinella species is T. spiralis.

Бабезиоза при човека
В. Боева, К. Енева, М. Мухтаров, П. Драгомирова
Резюме: Човешката бабезиоза е кърлежово преносима болест, причинена от протозои от род
Babesia, които паразитират в еритроцитите. През последните 60 години Babesia spp. се
идентифицират не само сред животни, но и при хора. В настоящия обзор авторският колектив
представя актуални аспекти на човешката бабезиоза. Подробно са разгледани етиологията и
жизненият цикъл на причинителя, източниците и резервоарите, трансмисивният механизъм на
заразяване чрез основните вектори кърлежи, както и чрез хемотрансфузия и вътреутробно.
Разгледани са епидемиологията, разпространението възприемчивостта на населението,
рисковите фактори и рисковите контингенти. Обсъдени са клиниката, диагностиката,
усложненията, диференциалната диагноза и етиологичната терапия на заболяването
бабезиоза, както и мерките за контрол и профилактика. Акцентирано е върху патогенезата при
имуносупресирани и при спленектомирани индивиди. Изтъкната е необходимостта от
повишаване на квалификацията на лекарите за ранна и своевременна диагностика на
бабезиозата, както и промотивната дейност сред населението в ендемични райони.

Babesiosis in humans
V. Boeva, K. Eneva, M. Mukhtarov, P. Dragomirova

Summary: Human babesiosis is a tick-borne disease caused by protozoa of the genus
Babesia, which parasitize in erythrocytes. For the past 60 years, Babesia spp. are identified
not only in animals but also in humans. In this review, the author team presents current
aspects of human babesiosis. The etiology and life cycle of the causative agent, sources and
reservoirs, the transmissible mechanism of contamination through the basic tick vectors, as
well as through chemotransfusion and intrauterine are discussed in detail. The
epidemiology, prevalence of population susceptibility, risk factors and risk contingents are
examined. The clinic, diagnosis, complications, differential diagnosis and etiological therapy
of babesiosis disease, as well as control and prevention measures were discussed. The
pathogenesis of immunosuppressed and splenectomized individuals is emphasized. The
need for improving the qualification of doctors for early and timely diagnosis of babesiosis,
as well as promotional activities among the population in endemic areas, was emphasized.

Криптоспоридиоза. Надзор, контрол и профилактика
П. Драгомирова, К. Енева, В. Боева
Резюме: Криптоспоридиозата е протозоино – сапронозно заболяване. Инвазирането на
човека става след поглъщане и евентуално вдишване на дебелостенни ооцисти от
подходящ гостоприемник (напр. човекът). Предаването на Cryptosporidium става главно
чрез поглъщане на контаминирана вода, хранителни източници (напр. пилешка салата,
плодове, зеленчуци) или чрез контакт от човек на човек. Зоонозното предаване на C.
рarvum се осъществява при контакт със заразени животни или консумация на вода и
храни, замърсени с фекалии на заразени животни.

Cryptosporidiosis. Supervision, control and prevention
P. Dragomirova, K. Eneva, V. Boeva
Summary: Cryptosporidiosis is a protozoan - sapronous disease. Invasion of a person occurs
after ingestion and eventual inhalation of thick-walled oocysts by a suitable host (eg,
human). Cryptosporidium is transmitted mainly by ingestion of contaminated water, food
sources (eg chicken salad, fruits, vegetables) or by human-to-human contact. The zoonotic
transmission of C. parvum occurs in contact with infected animals or the consumption of
water and food contaminated with faeces of infected animals.

Зоонозни аспекти на аскаридозата при хора
В. Боева, М. Мухтаров, К. Енева, М. Панайотова
Резюме: Аскаридозата е най-честата геохелминтоза, която засяга от 0,8 до 1,22 млрд.
души по света. Причинява се от един от двата чревни нематода - Ascaris lumbricoides,
известен като детски глист, при хората и Ascaris suum който е характерен за свинете.
Морфологично двата вида са сходни, могат да причинят кръстосани инвазии и затова
активно се обсъжда тяхната таксономична принадлежност. Аскаридозата е зоонозна
паразитоза, когато се разпространява при използване на свинска тор в
растениевъдството но в повечето ендемични области се предава от заразени хора. С
развитието на молекулярно-епидемиологичните методи през последните години се
натрупаха нови данни за зоонозните аспекти на аскаридозата при хората В този обзор
авторите обобщават публикуваните в световната литературата случаи на зоонозна
аскаридоза при човека и разглеждат ролята на свинете като източник на инвазията за
хората. Досега в България няма съобщени случаи на зоонозна аскаридоза при хора.

Zoonotic aspects of ascaridosis in humans
V. Boeva, M. Mukhtarov, K. Eneva, M. Panayotova
Summary: Ascaridosis is the most common geo-helminthosis, affecting 0.8 to 1.22 billion
people worldwide. It is caused by one of two intestinal nematodes - Ascaris lumbricoides,
known as baby worm, in humans, and Ascaris suum, which is characteristic of pigs.
Morphologically, the two species are similar, may cause cross invasions, and therefore their
taxonomic identity is actively discussed. Ascaridosis is a zoonotic parasitosis when it is
spread through the use of pig manure in crop production but in most endemic areas is
transmitted by infected people. With the development of molecular epidemiological
methods, new data on the zoonotic aspects of ascaridosis in humans have been
accumulated in recent years. invasion for humans. So far, no cases of zoonotic ascaridosis in
humans have been reported in Bulgaria.

Нови и нововъзникващи паразитни зоонози
В. Боева-Бангьозова, К. Енева
Резюме: климатичните промени в световен мащаб, миграционните процеси сред
населениетоо от Азия и Африка към Европа вследствие на военни действия и
зачестилите природни бедствия благоприятстват възникването на нави паразитни
зоонози. Специално внимание на този проблем се обръща през 2017г и Fong, I.W. от
института в Торонто. Той подчертава, че паразитните зоонози са ширико
разпространени в целия свят и често се свързват с хранителни инфекции и ухапвания от
насекоми, но получават по-малко внимание от страна на медиите, а много от тях са
пренебрегвани тропически болести.
Разбирането на сложната биология на
населението и екологията при предаването на паразитите с множество
гостоприемници е едно от основните предизвикателства на биомедицинските науки
през XXI век. По темата за нововъзникващите зоонози авторът обръща внимание на
зоонозните паразити които рядко заразяват хората, но все повече се разпознават в
Азия и засягат туристи – саркоцистни видове и новопризнати зоонози при хора, считани
преди това за животински патогени.

New and emerging parasitic zoonoses
V. Boeva-Bangyozova, K. Eneva
Summary: Climate change around the world, migration processes in Asia and Africa to
Europe due to hostilities and increased natural disasters favor the emergence of our
parasitic zoonoses. Particular attention is paid to this issue in 2017 and Fong, I.W. from the
Toronto Institute. He stresses that parasitic zoonoses are widespread throughout the world
and are often associated with nutritional infections and insect bites, but receive less
attention from the media and many have overlooked tropical diseases. Understanding the
complex biology of the population and ecology in the transmission of multiple host parasites
is one of the major challenges of the 21st century biomedical sciences. On the topic of
emerging zoonoses, the author draws attention to zoonotic parasites that rarely infect
humans, but are increasingly recognized in Asia and affect tourists - sarcocyst species and
newly recognized zoonoses in humans, previously considered animal pathogens.

Епидемиологична характеристика на трихинелозата в Централна Южна България
(Пловдивска, Парарджишка и Смолянска област)
Д. Вучев, К. Енева, В. Благоева, А. Масарлиева, А. Русинова, Г. Станчева, М. Даракчиева,
Н. Палийска
Резюме: Резюме. През последните десетилетия се забелязва скок в броя на случаите на
трихинелоза при хора. Целта на това проучване е да се анализира заболеваемостта и
клиничните особености на трихинелоза в Пловдив, Пазарджик и Смолянски региони
(Централна Южна България) за период от 10 години. Тези региони са сред най-тежко
засегнатите - епидемични взривове, както и спорадичните случаи се регистрират
ежегодно. Представени са динамиката на разпространението на трихинелозата и
заболеваемостта в различните административни и ландшафтни зони. Анализирани са
източниците на болестта (глигани и домашни свине), съотношението на засегнатото
селско население. Aнализът се основава на епидемиологични проучвания, проведени
от РЗИ в Пловдив, Смолян и Пазарджик, както и на клинични и лабораторни
наблюдения. Основни фактори, които допринасят за управлението на трихинелозата
са: строг епидемиологичен и ветеринарен контрол, адекватена клинична лабораторна
и паразитологична диагноза, промоция на здравето и образование на населението,
особено в регионите, където съществуват временни синантропни огнища на инфекция.

Epidemiological characteristics of trichinosis in central southern Bulgaria (Plovdiv,
Parardzhishka and Smolyan regions)
D. Vuchev, K. Eneva, V. Blagoeva, A. Masarlieva, A. Rusinova, G. Stancheva, M. Darakchieva,
N. Paliyska
Summary: Summary. In recent decades, there has been a surge in the number of cases of
trichinosis in humans. The purpose of this study is to analyze the incidence and clinical
features of trichinosis in Plovdiv, Pazardzhik and the Smolyan regions (Central South
Bulgaria) over a 10-year period. These regions are among the hardest hit - epidemic
outbreaks, as well as sporadic cases, are recorded annually. The dynamics of the prevalence
of trichinosis and morbidity in the different administrative and landscape areas are
presented. The sources of the disease (boar and domestic pigs), the ratio of the affected
rural population are analyzed. The analysis is based on epidemiological studies conducted by
RZI in Plovdiv, Smolyan and Pazardzhik, as well as clinical and laboratory observations. Key
factors contributing to the management of trichinosis are: rigorous epidemiological and
veterinary controls, adequate clinical laboratory and parasitological diagnosis, health
promotion and population education, especially in regions where temporary synanthropic
outbreaks of infection exist.

Висцералната лайшманиоза в Пловдивска област
Д. Вучев, А. Русинова, К. Енева, В. Благоева, А. Масарлиева

Резюме: След 1988 г. в България се появяват нови случаи на местна висцерална
лайшманиоза. Пловдивският регион е сред най-тежко засегнатите. Регистрирани са
случаи при деца, както и случаи при възрастни - в общините: Пловдив, Асеновград,
Първомай и Брезово. Всички те са представени със средиземноморската форма на
болестта. Кратък клиничен и епидемиологичен преглед на местната висцерална
лайшманиоза е в центъра на вниманието на този доклад.

Visceral leishmaniasis in the Plovdiv region
D. Vuchev, A. Rusinova, K. Eneva, V. Blagoeva, A. Masarlieva

Summary: Since 1988, new cases of local visceral leishmaniasis have occurred in Bulgaria.
The Plovdiv region is among the hardest hit. Cases have been registered in children, as well
as cases in adults - in the municipalities of Plovdiv, Asenovgrad, Parvomay and Brezovo. They
are all represented by the Mediterranean form of the disease. A brief clinical and
epidemiological review of local visceral leishmaniasis is the focus of this report.

Клинико-епидемиологична характеристика на паразитозите в Пловдивска област
Д. Вучев, Ал. Русинова, Г. Станчева, Н. Андреева, В. Благоева, А. Масарлиева, К. Енева
Резюме: Представен е анализ на разпространените паразитни болести в Пловдивска
област за 5-годишен период /2002-2006 г./. Данните показват значителното снижение на
ентеробиозата /0,62%/ и ламблиозата /0,7%/, диагностицирани са само спорадични
случаи с хименолепидоза /3/, аскаридоза /6/, трихоцефалоза /1/, тениаринхоза /3/.
Ехинококозата се задържа на значително ниво /12,15%ооо/,а трихинелозата продължава
да се регистрира при епидемични взривове и спорадични случаи. Висцералната
лайшманиоза и внасяната малария са единични случаи. Направени са изводи за
ограничаването на паразитозите в областта.

Clinical and epidemiological characteristics of parasitoses in the Plovdiv region
D. Vuchev, Al. Rusinova, G. Stancheva, N. Andreeva, V. Blagoeva, A. Masarlieva, K. Eneva
Summary: An analysis of the spread of parasitic diseases in the Plovdiv region for a 5-year
period (2002-2006) is presented. The data show a significant decrease in enterobiosis (0.62%)
and giardiasis (0.7%), only sporadic cases with hymenolepidosis (3), ascariasis (6),
trichocephalosis (1), teniarinchosis (3) were diagnosed. Echinococcosis is maintained at a
significant level (12.15% ooo) and trichinosis continues to be recorded in epidemic outbreaks
and sporadic cases. Visceral leishmaniasis and imported malaria are isolated cases. Conclusions
have been drawn to limit parasitosis in the area.

Диспансеризация на трихинелозата - някои клинични аспекти
Д. Вучев, К. Енева
Резюме: Диспансерният метод при заболяванията от трихинелоза - в епидемичен взрив
или спорадични случаи е с клинична и профилактична насоченост. Включва ранна
диагноза и своевременно, етиологично лечение в острия стадий с бензимидазолови
препарати. Активно са издирват и привеждат в известност лицата, консумирали заразени
продукти, за да им се проведе химиопрофилактика. В реконвалесцинтния период на
болните периодично се правят клинични и лабораторни наблюдения, във връзка с късни
клинични последствия и необходимост от рехабилитация.

Clinical examination of trichinosis - some clinical aspects
D. Vuchev, K. Eneva
Summary: The dispensary method for trichinosis - in an epidemic outbreak or sporadic cases is
of clinical and prophylactic focus. It includes early diagnosis and timely, etiologic acute-stage
treatment with benzimidazole preparations. They actively seek out and make known to persons
who have consumed contaminated products in order to undergo chemo. During the
convalescence period, patients are periodically monitored for clinical and laboratory
observations, in connection with late clinical consequences and the need for rehabilitation.

Епидемичен взрив от трихинелоза в Панагюрска община
К. Енева, Д. Вучев, А. Кендеров
Резюме: Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се наблюдават почти
ежегодно в Пазарджишка област. През настоящата година е регистриран взрив с източник
домашна свиня в Панагюрско. При консумация на месо и колбаси от него са се заразили
няколко десетки лица. Клиничните случаи са с лека и средно-тежка форма на
заболяването. След проведено етиологично и пато-генетично лечение всички са
оздравели. Причина за взрива е неспазването на задължителното изискване за
трихинелоскопия при добива на свинско месо.

Trichinosis epidemic in Panagyurishte municipality
K. Eneva, D. Vuchev, A. Kenderov
Summary: Epidemic outbreaks and sporadic cases of trichinosis are observed almost annually in
the Pazardzhik region. An explosion with a source of domestic pig in Panagyursko was
registered this year. During the consumption of meat and sausages, several tens of people
became infected. Clinical cases are mild to moderate in severity. After etiologic and pathogenetic treatment, everyone was healed. The reason for the explosion is the non-compliance
with the mandatory requirement for trichinoscopy in the production of pork.

Клинико-епидемиологични аспекти на трихинелозата
К. Енева, Г. Станчева, М. Даракчиева, Д. Вучев
Резюме: Трихинелозата е природно-огнищна зооантропоноза с вторична синантропна
огнищност. Регистрират се периодично епидемични взривове и спорадични случаи и
понастоящем представлява сериозен здравен проблем у нас. Само през 2006 г. са
регистрирани 7 взрива — 5 от дива свиня, 1 от домашна свиня и един с неизвестен
източник. Заболели са 128 лица консумирали заразено месо и месни продукти без
ефективна термична обработка.
Трихинелозата е известна в клиничната практика като остро протичащо
заболяване с характерна клинична симптоматика, изразена в различна степен —
диагностицират се леки, средно тежки, тежки и усложнени форми, както и смъртни
случаи. Паразитологичната, клиничната и серологична диагностика са безусловна
предпоставка за ефективно етиологично и патогенетично лечение. Съвременната
специфична химиотерапия с препарати, производни на бензимидазол карбамат
разшири възможностите за адекватно лечение и химиопрофилактика на
трихинелозата.
В настоящата работа основната ни цел е да направим кратка епидемиологична
характеристика на трихинелозните огнища в Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска
област, да анализираме клиничните форми на заболяването и резултатите от
етиологично лечение и химиопрофилактика.

Clinico-epidemiological aspects of trichinosis
K. Eneva, G. Stancheva, M. Darakchieva, D. Vuchev
Summary: Trichinosis is a natural focal zooanthroponosis with secondary
synanthropic foci. Periodically epidemic outbreaks and sporadic cases are recorded and is
currently a serious health problem in our country. In 2006 alone, 7 explosions were
recorded - 5 from wild boar, 1 from domestic pig and one from an unknown source. 128
people consumed infected meat and meat products without effective heat treatment.
Trichinosis is known in clinical practice as an acute onset disease with characteristic
clinical symptoms, expressed to varying degrees - mild, moderate, severe and complicated
forms, as well as deaths, are diagnosed. Parasitological, clinical and serological diagnostics
are a precondition for effective etiologic and pathogenetic treatment. Current specific
chemotherapy with benzimidazole carbamate derivatives has expanded the possibilities for
adequate treatment and chemoprophylaxis of trichinosis.
In the present work, our main goal is to make a brief epidemiological characteristic
of the trichinosis outbreaks in the Plovdiv, Pazardzhik and Smolyan regions, to analyze the
clinical forms of the disease and the results of etiological treatment and chemoprophylaxis.

Трихинелозата в Централна Южна България – Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област
през 2004-2008г.
К. Енева, Д. Вучев, А. Русинова, Г. Станчева, М. Даракчиева, В. Благоева, А. Масарлиева

Резюме: Трихинелозата е заболяване при животните и хората, причинено от малки
интрамускулни паразитни нематоди (кръгли червеи) от рода Trichinella.
Районът на Централна Южна България, в които са разположени в областите Пловдив,
Пазарджик и Смолян от миналото, и до сега е сред най-засегнатите от трихинелоза периодично се диагностицират инвазирани лица и тази тенденция продължава.
Нашата задача е да анализираме накратко епидемиологичните особености и
заболеваемост от трихинелоза в Централна Южна България Южен през 2004-2008 г.

Trichinosis in Central South Bulgaria - Plovdiv, Pazardzhik and Smolyan Region in 2004-2008.
K. Eneva, D. Vuchev, A. Rusinova, G. Stancheva, M. Darakchieva, V. Blagoeva, A. Masarlieva
Summary: Trichinosis is a disease in animals and humans caused by small intramuscular
parasitic nematodes (roundworms) of the genus Trichinella.
The regions of Central South Bulgaria, which are located in the districts of Plovdiv,
Pazardzhik and Smolyan from the past, are still among the most affected by trichinosis invaders are diagnosed periodically and this trend continues.
Our task is to briefly analyze the epidemiological features and the incidence of trichinosis in
Central South Bulgaria Southern in 2004-2008.

Ехинококоза с рядка органна локализация
Д. Вучев, А. Масарлиева, М. Божков, Ал. Русинова, К. Енева, Н. Шейтанова
Резюме: Направен е преглед на диагностицираните и регистрирани болни с ехинококоза при рядка органна локализация - в Пловдивска и Пазарджишка област през последните 5 години. Констатира се нерядко забавена етиологична насоченост и клинични усложнения. Наблюдавани са случаи на ехинококови кисти в сърце, ЦНС. мускулатура, млечна жлеза, слезка, ретроперитонеум и др. Авторите се спират на
необходимостта от квалифицирана паразитологична диагностика, постоперативно
противопаразитно лечение и диспансерно наблюдение.

Echinococcosis with rare organ localization
D. Vuchev, A. Masarlieva, M. Bozhkov, Al. Rusinova, K. Eneva, N. Sheitanova
Summary: An overview of diagnosed and registered patients with echinococcosis at rare
organ localization was made - in the Plovdiv and Pazardzhik region during the last 5 years.
Frequently delayed etiologic focus and clinical complications were found. Echinococcal cysts
in the heart, CNS have been observed. mousse, mammary gland, spleen, retroperitoneum,
etc. The authors draw attention to the need for qualified parasitological diagnosis,
postoperative antiparasitic treatment and dispensary monitoring.

