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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
На кирилица 
 
ЦНС – централна нервна система 
М/МЕ – менингит / менингоенцефалит 
ГМ – гноен менингит 
КМБ – кръвно-мозъчна бариера 
КЛБ – кръвнно-ликворна бариера 
ЧМН – черепно-мозъчни нерви 
ВЧН – вътречерепно налягане 
ЛП – лумбална пункция 
КТ – компютърна томография 
ЯМР – ядрено-магнитен резонанс 
МРС – менингорадикулерен синдром 
МРД – менингорадикулерно дразнене 
АДХ – антидиуретичен хормон 
ПЗП – пространство заемащ процес 
ДМ – директна микроскопия 
БМ – бактериален менингит 
ВМ – вирусен менингит 
Е - енцефалопатия 
 
Статистически обозначения 
 
n – брой изследвани единици  
р - значимост 
SD – стандартно отклонение 
SE – стандартна грешка 
r – корелационен коефициент 
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На латиница 
 
CK - cytokines 
IPD – invasive pneumococcal disease 
PCV - Pneumococcal conjugate vaccine 
PPSV23 - Pneumococcal polysaccharide vaccine 
CNS – Coagulase-negative staphylococcus 
Hib – Hemophilus influenzaе type b 
HNTI – non-typeable H. influenzae 
GBS – group B streptococcus 
MSSA - Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus  
MRSA - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
HIV – human immunodeficiency virus 
PMN – polymorphonuclear neutrophils 
GCS – Glasgow Coma Scale 
GOS – Glasgow Outcome Scale 
CRP – C-reactive protein 
DIC – disseminated intravascular coagulopathy 
SIADH - syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion 
PCR – polymerase-chain reaction 
LA – latex agllutination 
CSF – cerebro-spinal fluid 
IL- 6, 8, 10, 12 – interleukin – 6, 8, 10, 12 
TNF-α – tumor-necrosis factor alpha 
INF-γ – interferon-gamma 
ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay 
MIC – minimal inhibitory concentration 
MRT – magnetic resonance tomography 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

     Острият бактериален менингит/менингоенцефалит (БМ/МЕ) е тежко, 
животозастрашаващо инфекциозно заболяване, с все още висок леталитет и чести 
остатъчни прояви у преживелите.  
      Годишната заболяемост от БМ/МЕ е 2-5/100 000 в икономически развитите и до 10 
пъти по-висока в развиващите се страни. 
       В 92% БМ/МЕ е придобит в обществото и има пъстра етиологична палитра. В  
останалите 8% се касае за нозокомиален менингит, причинен главно от стафилококи и 
Gram (-) бактерии от сем. Enterobacteriaceae. 
       Въвеждането на ваксинопрофилактика в детската възраст срещу Haemophilus 
influenzae тип b, Neisseria meningitidis серогрупа C и Streptococcus pneumoniae (7-, 10- и 
13-валентните пневмококови конюгирани ваксини) доведе до съществени промени в 
епидемиологията на придобитите в обществото менингити в света. През последните 
години настъпиха промени в етиологичната структура на БМ/МЕ и драматично 
понижение на заболяемостта от ваксинопредотвратими невроинфекции.  
      В Р България от 2010 г. се провежда задължителна имунизация срещу H. influenzae 
тип b и S. pneumoniaе в детска възраст. Към момента ваксината срещу Neisseria 
meningitidis е препоръчителна за рискови групи и пътуващи в ендемични за 
менингококова болест региони. 
     Въпреки ваксинопрофилактиката и напредъка на медицината бактериалните 
менингити/менингоенцефалити остават сериозен здравен проблем поради тежкото си 
протичане и неблагоприятна прогноза. Променящата се епидемиология на 
бактериалните невроинфекции налага постоянен мониторинг, поради възможността за 
поява на нови етиологични причинители и промяна в патографията на заболяването. 
Само част от менингитите са ваксинопредотвратими. Нещо повече имунизирани с 
пневмококова ваксина лица могат да заболеят от Streptococcus pneumoniae менингит, 
ако щамът-причинител не е включен в наличните ваксини. Феноменът на серотипово 
заменяне все по-често се наблюдава при пневмококовите невроинфекции. Увеличава 
се относителният дял на невроинфекции, причинени от етиологични агенти за които 
няма ваксини – Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp.  Това налага 
усъвършенстване на диагностиката и оптимизиране на терапевтичните възможности.   
      Цитокините играят важна роля в патогенезата на невроинфекциите. Те са обект на 
редица проучвания с цел задълбочаване на познанията за сложните патофизиологични 
механизми при невроинфекциите и разработване на нови терапевтични стратегии. В 
България няма достатъчно проучвания върху цитокиновия профил на 
невроинфекциите и корелациите им с рутинно изследваните лабораторни показатели. 
Не е проучвана връзката на тези молекули - медиатори на възпалението с тежестта на 
заболяването, възникването на усложнения и прогнозата. 
      Тези нерешени или не напълно решени проблеми ни стимулираха да работим по 
представения дисертационен труд. Да извършим подробен епидемиологичен и 
клиничен анализ,  широка гама лабораторни изследвания и да представим актуална 
картина на епидемиологични и клинични характиристики на съвременните 
бактериалните невроинфекции. Да потърсим зависимости между клиничните 
характеристики и лабораторни показатели с оглед прецизиране на диагнозата, 
прогнозата и възможности за оптимизиране на лечебно-диагностичния подход. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
           ЦЕЛ на дисертационния труд е да се проучат епидемиологичните, клинични и 
лабораторни характеристики на бактериалните невроинфекции при пациенти, 
хоспитализирани в Клиника по инфекциозни болести и паразитология на УМБАЛ „Св. 
Георги” Пловдив в периода януари 2016 – септември 2019 година, и значението на 
имунопрофилактиката при ваксинопредотвратимите бактериални менингити.  
 
ЗАДАЧИ 
      За осъществяване на тази цел си поставихме следните конкретни задачи: 
 

1. Да се проучи етиологичната структура и основните епидемиологични 
характеристики на бактериалните менингити/менингоенцефалити в Пловдивска 
област – заболяемост, смъртност, леталитет, сезонност, разпределение по пол, 
професия и др. при пациентите. 

 
2. Да се оцени значението на имунопрофилактиката за пневмококовите и 

хемофилусни невроинфекции след започване на приложението на двете 
конюгирани ваксини (PCV-10 и срещу H. influenzae тип b) от 2010 г. и 
влиянието им при деца и възрастни. 

 
3. Да се проучат рисковите фактори за възникване на бактериални 

невроинфекции. 
 

4. Анализ на клиничната картина, лабораторните показатели, ликворен синдром, 
усложнения и изход при бактериалните невроинфекции.  

 
5. Да се потърси зависимост между клинико-лабораторните характеристики и 

възрастта, както и с етиологичния агент на заболяването (S. pneumoniaе, N. 
meningitidis, L. monocytogenes, S. aureus).  

 
6. Анализ на цитокиновия профил (IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α) в серум и 

ликвор и корелации с тежестта, възникналите усложнения и изхода от 
заболяването, както и с нивата на плеоцитоза, белтък и глюкоза в ликвор.  

 
7.  Да се предложи диагностично-терапевтичен алгоритъм при пациентите със 

съмнение за невроинфекция. 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 

1. Процедура на изследване 

Проучването включва 90 пациенти с бактериална невроинфекция, лекувани в Клиника 
по инфекциозни болести и паразитология на УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив за периода 
01.01.2016 – 30.09.2019 година. За целите на сравнителния анализ на някои параметри 
в дисертационния труд са включени 106 болни с асептичен вирусен менингит и 11 
пациенти с енцефалопатия, хоспитализирани в клиниката по същото време.  
 

2. Включващи и изключващи критерии при подбора на пациентите за 
провеждане на клиничното проучване 

2.1.  Включващи критерии: 
2.1.1. Пациенти, лекувани в Клиника по инфекциозни болести и паразитология, 

УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив 
с етиологично верифицирана бактериална невроинфекция,  
с клинични и ликворни данни за бактериална невроинфекция. 

2.1.2. Попълнили Декларация за информирано съгласие, подписана от пациента 
или негов родител/родственик, одобрена от Комисията по Научна етика към 
Медицински университет – Пловдив. 

2.2. Изключващи критерии:  
2.2.1. Пациенти със съмнение за бактериална невроинфекция, но отказали 

хоспитализация в  УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. 
2.2.2. Пациенти с клинични данни за невроинфекция, но неосъществена лумбална 

пункция поради отказ на пациента или близките или наличие на 
противопоказания за извършване на манипулацията. 

*Пациентите с асептичен менингит и енцефалопатия, използвани за сравнителен 
анализ отговарят на същите включващи/изключващи критерии. 

 
3. МЕТОДИ 

В настоящото проучване са използвани няколко групи методи за получаване на 
информация: 

3.1. Епидемиологичен анализ: възраст, пол, населено място (град/село), 
етнос, професия; кога са заболели пациентите (месец, сезон); има ли други със 
същата инфекция или с остро респираторно заболяване в огнището (семейство, 
колектив); при какви битови условия живеят (добри/лоши); проведени ли са 
имунизации срещу S. pneumoniae, N. meningitidis и H. influenzae тип b. 

3.2. Клиничен анализ: анамнеза, неврологичен и соматичен статус;  
3.2.1. Оценка на клиничното състояние при хоспитализацията и в хода на 

заболяването; 
3.2.2. Симптоми и белези на менингорадикулерно дразнене и степен на съзнание 

според Glasgow Coma Scale (GCS); 
3.2.3. Наличие на рискови фактори и придружаващи хронични заболявания; 
3.2.4. Регистриране на усложнения (неврологични и системни) и изхода. 
3.3. Лабораторни изследвания 
3.3.1. Хематологични – пълна кръвна и диференциална кръвна картина, СУЕ; 

Клинико-биохимични – кръвна глюкоза, йонограма (Na+, K+, Cl-), 
креатинин, урея, ALT, AST, CRP, общ белък, албумин; 
Коагулограма – PT% и фибриноген; 
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Kръвно-газов анализ. 
3.3.2. Клинико-лабораторно изследване на ликвор- левкоцити, белтък, 

глюкоза, йонограма (Na+, K+, Cl-), менингограма – Sg%, Mo%, Ly % - в 
динамика ( I LP (при постъпването); II LP 48 – 72 часа след първата; III LP 
около 10-ти ден; и IV (късна) LP в интервала 15 – 30-ти ден). 

3.3.3. Имуноглобулини от класове IgG, IgM, IgA са изследвани в серум и ликвор 
от I LP при 30 пациенти с бактериален и 23 с вирусен менингит.  

Клинико-лабораторните изследвания са проведени в Централна клинична 
лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. 
 

3.3.4. Микробиологични методи 
Директна микроскопия на ликвор, оцветяване по Грам; 
Културелно изследване на ликвор; 
Хемокултура – конвенционална или BACTEC; 
Културелно изследане на гърлен и носен секрет; 
По клинични индикации се изследваха урокултура, ушен секрет, копрокултура, 
пунктат от синус, храчка. 

3.3.5. Молекулярни методи 
          Multiplex PCR за вирусни и бактериални агенти е проведен при 28 от пациентите 
с бактериална невроинфекция. Методът позволява идентификация на етиологичния 
причинител в рамките на 1 час, като необходимото количество ликвор е само 0.2 ml. 
Базиран е на доказването на специфични таргетни гени на причинителите с Biofire 
FilmArray Multiplex PCR (bioMerieux, Франция). 

3.3.6. Имунологични методи 
         Цитокини в серум и ликвор са изследвани чрез Еnzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) по типа сандвич. Изследвани са нивата на набор от провъзпалителните 
(TNF-α, IL-6, IL-8) и антивъзпалителните цитокини (IL-10, IL-12 (р40)).  
         Цитокиновият профил е проучен при 69 пациенти, разделени в три групи: 30 
пациенти с бактериална невроинфекция (група 1), 28 пациенти с вирусна 
невроинфекция (група 2) и 11 пациенти с енцефалопатия (група 3). При първата 
лумбална пункция на пациента се взима ликворна проба за клинико-лабораторно, 
микробиологично изследване и цитокинов профил. Същевременно се взима и серумна 
проба за изследване на цитокини. Двете проби серум и ликвор се транспортират 
възможно най-бързо до Микробиологичната лаборатория. Те се центрофугират и 
съхраняват на -80оС до момента на серологичното изследване.  
         За определяне нивата на серумните и ликворни цитокини са използвани Human 
IL-6 ELISA Kit, Human IL-8 ELISA Kit, Human IL-10 ELISA Kit, Human IL-12 (р40) 
ELISA Kit и Human TNF-α ELISA Kit на Diaclone. Китовете разпознават съответно 
естествени и рекомбинантни IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (р40), TNF-α, нямат кръстосана 
реактивност с други човешки цитокини и са с различна сензитивност, аналитични 
диапазони, и различно продължителни периоди на инкубация. Необходимото 
количество серум и ликвор за всеки от тестовете е 100 µl.  
 
Микробиологичните, молекулярни и имунологични изследвания са проведени в 
Лаборатория по Микробиология на УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. Проучването се 
осъществи благодарение на Научноизследователски проект №9/2017 г.  
 

3.4. Образно-диагностични методи 
Kомпютърна томография на главов мозък със или без контрасна материя се осъществи 
при 69 пациенти; 
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Магнитно- резонансна томография на глава – 12 пациенти; 
Пулмография – 48 пациенти; Абдоминална ехография – 16, и Ехокардиография – 8; 
Образните изследвания са проведени в Отделение по Образна диагностика на УМБАЛ 
„Св. Георги” Пловдив. 
 

3.5. Статистически методи  
       Изхождайки от основната цел и задачи на проучването, както и от обема, вида и 
разпределението на данните при провеждане на изследването, са използвани: 
       3.5.1. Описателни статистически  методи 
А. Количествените, метрирани показатели са представени с основните измерители на 
централната тенденция, статистическото разсейване и интервал на доверителност 
(mean ±SD, SE, 95% CI);  
Б. Качествените, неметрирани величини са представени чрез абсолютни честоти, 
относителните дялове и стандартна грешка (n, %, Sр); 
       3.5.2. Параметрични и непараметрични методи 
А. При тестването на хипотезите за несъществено (случайно) влияние на даден фактор 
са използвани екзактният тест на Фишер (Fisher’s exact test) при четирикратни таблици 
и критерият 2χ  при многократни таблици; 
Б. Изследването за нормалност на разпределението с теста на  Колмогоров – Смирнов. 
В. За тестване на хипотези за наличие на статистически значимо различие между две 
независими извадки с изследвани количествени, нормално разпределени показатели  е 
използван t-тест на Student; при съпоставка на количествени величини при независими 
извадки с разпределение различно от нормалното - тест на Mann-Whitney. 
Г. За тестване на хипотези за наличие на статистически значимо различие между две 
зависими извадки с изследвани количествени, нормално разпределени показатели  ще 
бъде използван  paired-samples t-тест на Student; при съпоставка на количествени 
величини при зависими извадки с разпределение различно от нормалното - tест на 
Wilcoxon. 
Д. За съпоставка на количествено измерими нормално разпределени показатели при 
повече от две групи - дисперсионен анализ (One-wayANOVA); при съпоставяне на 
повече от 2 независими извадки с разпределение на данните различно от нормалното- 
тест на Kruskal-Wallis. 
Е. Взаимовръзката между изследваните показатели беше анализирана с помоща на 
корелационен анализ. При нормално разпределени величини е представен коефициент 
на корелация на Pearson. При величини с различно от нормалното разпределение е 
представен коефициент на корелация на Spearman. 
За  ниво  на значимост на нулевата хипотеза  e прието p<0.05.  
Статистическата обработка на данните e извършена  с помощта на програмния 
продукт SPSS v.17. 
 
      3.5.3. Графични методи  – за нагледно графично представяне на резултатите e 
използван MicroSoft Excel 2010. 
 
Дефиниции на използваните понятия 
Менингит – възпаление на меките мозъчните обвивки. 
Менингоенцефалит – възпаление на мозъчни обвивки и паренхим. Характеризира се с 
по-тежко клинично протичане, гърчове, нарушения в съзнанието над 24 часа, огнищни 
дефицити и/или с визуализиране на енцефалитен фокус при образни изследвания. 
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Лоши битови условия на живот – нехигиенични жилища, тесни и малки жилищни 
помещения, пренаселеност и струпване на много хора, нисък социален статус, липса 
на хигиенни навици, ниска здравна култура. 
Добри битови условия на живот – благоустроен квартал, нормални санитарно-
хигиенни условия, добри хигиенни навици и здравна култура, адекватно 
водоснабдяване и канализация. 
Класификация на невроинфекциите според тежестта на заболяването съгласно 
клиничната симптоматика: 
Лека форма – протичане без нарушения в съзнанието, без усложнения, завършват с 
оздравяване. 
Средно тежка – по-изразена симптоматика, нарушения в съзнанието до степен на 
сомнолентност и краткотраен сопор, без или с леки усложнения, в повечето случаи 
завършват с оздравяване.  
Тежка форма – с тежко протичане, сериозни нарушения в съзнанието (сопор/кома), 
изразен гърчов синдром, наличие на усложнения, продължително и трудно лечение, 
нерядко завършват фатално или с оздравяване с остатъчни прояви. 
        *В проучването за цитокини пациентите са разпределени в две групи според 
тежестта на протичане: I група (n=17) пациенти с лека и средно тежка форма, и II 
(n=13) с тежка форма.  
Енцефалопатия – в проучването за цитокини контролната група с наименование 
„енцефалопатия” включва пациенти с вирусна инфекция и менингизъм, пациенти с 
епилептични или фебрилни гърчове. При тях чрез клинично наблюдение и 
лабораторни тестове е отхвърлена диагнозата бактериален или вирусен 
менингит/менингоенцефалит. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1 Дизайн на проучването 

199 пациенти с невроинфекция за периода януари  2016 – септември 2019, 
от които 106  са вирусни, 90 – бактериални, 3 – гъбични 

Епидемиологичен, клиничен и лабораторен 
анализ при 90 пациенти с бактериални 

невроинфекции 

Подбор на 30 пациенти с бактериални, 28 с 
вирусни невроинфекции за измерване нивата на 

цитокини в серум и ликвор 

Анализ на резултатите и изготвяне на примерен 
диагностично-терапевтичен алгоритъм при пациенти със 

съмнение за невроинфекция 



11 
 

 
4. СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
4.1. Етиологични и епидемиологични характеристики 
4.1.1. Етиологична структура на бактериалните невроинфекции 
      От януари 2016 г. до септември 2019 г. в Клиника по Инфекциозни болести и 
паразитология на УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив са лекувани 90 пациенти с 
бактериален менингит/ менингоенцефалит. През 2016 г. заболелите са 29, през 2017 г. 
– 19, 2018 г. – 25 и до септември 2019 г. има 17 заболели.    
      С етиологично уточнена бактериална невроинфекция са 54 пациенти (60%). При 
останалите 36 (40%) бактериалният агент не се верифицира. Етиологичните 
причинители подредени по-честота са: Streptococcus pneumoniaе при 18.9% (n=17), 
Staphylococcus spp. 13.3% (n=12), Listeria monocytogenes – 8.9% (n=8), Neisseria 
meningitidis – 5.6% (n=5), Streptococcus spp. – 3.3% (n=3), Klebsiella pneumoniae – 3.3% 
(n=3), Hаemophilus influenzaе – 2.2% (n=2), Enterococcus faecium – 2.2% (n=2) и 
Mycobacterium tuberculosis – 2.2% (n=2). Изолираните стафилококи са: 10 S. aureus, два 
S. coagulase-negative (CoNS). Стрептококовите изолати са съответно S. zooepidemicus, 
S. salivarius и S. viridans α-hemoliticus (Табл. 1). 
 
         Табл.1. Етиологична структура на бактериалните невроинфекции  

Бактериален 
причинител 

2016г. 2017 г. 2018 г. 09. 2019г. Общо  
брой 

 
   % 

Streptococcus 
pneumoniae 

3 5 5 4 17 18.9% 

Staphylococcus 
spp 

5 2 5 0 12 12.3% 

Listeria  
monocytogenes 

4 2 1 1 8 8.9% 

Neisseria 
meningitidis 

2 1 1 1 5 5.6% 

Streptococcus 
spp 

2 0 0 1 3 3.3% 

Klebsiella 
pneumoniae 

2 0 0 1 3 3.3% 

Haemophilus 
influenzae  

0 0 1 1 2 2.2% 

Enterococcus 
faecium 

0 2 0 0 2 2.2% 

Mycobacterium 
tuberculosis 

1 0 0 1 2 2.2% 

Неуточнен 
причинител 

10 7 12 7 36 40% 

Общо  29 19 25 17 90 
100% 

 
4.1.2. Епидемиологични характеристики на бактериалните невроинфекции 
        Възрастовото разпределение на пациентите с бактериален М/МЕ в периода на 
наблюдение 01.01.2016 г. - 30.09.2019 г. показа, че най-голям брой заболели има в 
групите 40 - 59 г. и над 60 г. (Фиг.2). 
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Фиг. 2. Абсолютен брой на заболелите от бактериални невроинфекции (n=90),  

януари 2016 – септември 2019 г. 
 

 
Фиг. 3. Разпределение на пациентите с 
бактериални невроинфекции (n=90) по 

пол 
 

  
Фиг. 4. Разпределение на пациентите с 
бактериални невроинфекции (n=90) по 

местоживеене 
 

        Разпределението по пол показва превалиране на мъжете сред заболелите – 60% 
(Фиг. 3). 
        Спрямо местоживеене  преобладава градското население (73.3%) (Фиг. 4). 
           Относителният дял на болните от ромски произход е по-малък от този на 
българите (Фиг. 5). Болшинството пациенти (84.4%) живеят при добри социално-
битови и хигиенни условия, само 15.6% съобщават за лоши санитарно-хигиенни 
условия (Фиг. 6). Липсва професия, отличаваща се с висока честота. 
         Пациентите с бактериален менингит нямат контакт с болен от същото 
заболяване. При 20% има данни за контакт с лице със симптоми на остро 
респираторно заболяване (фебрилитет, хрема, кашлица, гърлобол).  
        Сезонност. Най-много са болните от бактериален М/МЕ през януари и февруари 
(11 и 13 за месец), следвани от втори пик през м. май и м. юни съответно 11 и 10 
болни. Най-малък брой болни са регистрирани от септември до декември с по 2 до 5 
случая на месец. Месечното разпределение на случаите показва, че заболяванията от 
БМ/МЕ се срещат целогодишно, с известно превалиране от януари до юли (Фиг. 7).   
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Фиг. 5. Разпределение на пациентите с 

бактериални невроинфекции (n=90) 
според етнос 

 

 
Фиг. 6. Разпределение на пациентите с 
бактериални невроинфекции (n=90) в 

зависимост от санитарно-битовите и 
хигиенни условия на живот 

 
 

           
Фиг. 7. Сезонност на бактериалните невроинфекции 

 
4.1.3. Епидемиологични показатели (заболяемост, смъртност, леталитет) за 

трите пълни години на наблюдение 2016 – 2018 г.  
 
      Заболяемост по години. Средната заболяемост от бактериални невроинфекции в 
периода 2016 – 2018 г. в Пловдивска област е 3.95/100000. През 2016 г. заболяемостта 
е 4.32/100000, през 2017 г. – 2.84/100000, а през 2018 г. е най-висока – 4.94/100000 
(Табл. 3). Използвани са данни за населението в област Пловдив на Националния 
статистически институт (Приложение № 1 в дисертационния труд).  
        С оглед обогатяване информацията и за целите на сравнителния анализ са 
включени данни за пациенти лекувани в същия период, с асептични (вирусни) 
менингити. 
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 Табл. 2. Брой заболели и заболяемост (на 100000) от невроинфекции (по години) в 
Пловдивска    област за периода 2016 – 2018 г.    
Години 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 – 2018г. 

Показате 
ли 

n Забoляе- 
мост 

n Заболяе-
мост 

n Заболя-
емост 

n Заболяе-
мост 

Бакте-
риални 

29 4.32 19 2.84 25 4.94 73 3.95 

Вирусни 20 2.98 30 4.48 35 6.92 85 4.6 

Общо  49 7.30 49 7.32 60 11.87 158 8.55 

 
       Заболяемост по възрастови групи. Пациентите с бактериален М/МЕ са 
разпределени в следните възрастови групи: под 1 год. – 6 заболели (8.22%); от 1 до 4 
год. - 8 (10.96%); от 5 до 9 год. – 5 (6.85%); от 10 до 19 год. – 1 (1.37%); от 20 до 39 
год. – 9 (12.33%); от 40 до 59 год. – 22 (30.14%), и над 60 год. – 22 (30.14%). 
Използвайки данните на Националния статистически институт (Население към 
31.12.2018 г. по градове и пол) за броя на населението (Приложение №2) изчислихме 
заболяемостта в отделните възрастови групи. Тя е най-висока при кърмачета и деца 
във възрастта 1 – 4 години (Фиг. 8).  
 

               
Фиг. 8. Заболяемост на 100000 от бактериален М/МЕ  

по възрастови групи, 2016-2018 
 
            Заболяемост по пол. За периода 2016–2018 г. 44 от заболелите 73 пациенти са 
мъже (60%), останалите 29 (40%) жени. Общата заболяемост при мъжете е 4.96, а при 
жените – 3.02/100000.  
      Смъртност и леталитет. За трите години общата смъртност от бактериален 
М/МЕ е 1.25 /100000, а леталитетът 31.5%. Те са най-високи през 2016 г. – съответно 
1.49/100000 и 34.5%. От 2016 до 2018 г. от вирусен М/МЕ са починали 8 болни (9.4%) 
(Табл. 3). 
       Динамика на заболяемостта. Използвайки данни от Регионална здравна 
инспекция – Пловдив (Дирекция „Надзор на заразните болести”) за заболяемостта от 
невроинфекции от 2007 до 2015 г. изготвихме криви на заболяемост за един по-дълъг 
период от 12 години (Фиг. 9). 
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Табл. 3. Смъртност на 100 000 и леталитет (L) от невроинфекции в Пловдивска 
област за периода 2016 - 2018 г. 
Години 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2018 г. 
Показае 
ли 

n Смър
тност 

L(%) n Смър
тност 

L(%) n Смър
тност 

L(%) n Смър
тност 

L(%) 

Бакте-
риални 

10 1.49 34.5 6 0.9 31.6 7 1.38 28 23 1.25 31.5 

Вирус-
ни 

4 0.6 20 0 0 0 4 0.79 11.4 8 0.46 9.4 

Общо 14 2.09 28.6 6 0.9 12.2 11 2.18 18.3 31 1.68 19.6 

        
       Заболяемостта от бактериални М/МЕ остава сравнително постоянна през годините 
– средно 1.02/100000 при етиологично уточнените бактериални невроинфекции и 
1.92/100000 при неуточнените. Средната заболяемост от инвазивна менингококова 
болест е 0.21/100000 население. При вирусните М/МЕ средната заболяемост за 
периода е 5.86/100000, като се наблюдава един пик през 2012 г. от 25.4/ 100000 
 

 
Фиг. 9. Динамика на заболяемостта от невроинфекции, 2007 – 2018 г. 

(*Бактериални уточнени М/МЕ включват пневмококови, стрептококови, стафилококови, 
хемофилусни, ентерококови, листериозни и туберкулозни невроинфекции) 

 
4.1.4. Ваксинопрофилактика при бактериалните невроинфекции 
       Към момента ваксинопредотвратими са невроинфекциите с причинители 
S.pneumoniae, H. influenzaе тип b и N.meningitidis. По анамнестични данни никой от 
нашите пациенти не е имунизиран срещу N.meningitidis. При възрастните ваксина 
срещу H. influenzaе тип b не е прилагана, а пневмококова – при една жена с 
онкологично заболяване.  
      В детската възраст: 5 от заболелите 25 деца са родени преди 2010 г., когато започва 
задължителната имунизация срещу S. pneumoniae и H. influenzaе тип b, а 2 се 
разболяват от менингит преди 2-месечна възраст – това са причините да не са 
имунизирани. От останалите 18 деца само 11 са имунизирани. Другите 7 (22.2% от 
подлежащите на имунизация) не са имунизирани: при 3 деца поради вродена 
хидроцефалия, налагаща чести хоспитализации и неколкократни неврохирургични 
операции; и 4 деца от ромски произход, живеещи при лоши битови условия и 
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неадекватни грижи от родителите (табл. 4). В случая тези деца заболяват не от 
ваксинопредотвратими невроинфекции, а съответно от туберкулозен, менингококов и 
етиологично неуточнен М/МЕ.  
      При 3/4 деца с пневмококова невроинфекция, има проведена имунизация с PCV-10. 
Не се регистираха случаи на H. influenzaе невроинфекция при деца.  
 
Табл. 4. Имунизационен статус на заболелите от бактериален М/МЕ 
Ваксини  Деца (n=25) Възрастни (n=65) 

Имунизирани Неимунизирани Имунизирани Неимунизирани 
PCV-10 11 14 ⃰  1 64 
Hib ваксина 11 14  ⃰ 0 65 
MenACWY или 
Men B   

0 25 0 65 

⃰  От 18 деца, подлежащи на имунизация, неимунизирани  са 7. 
 
4.2. Клинични характеристики 
4.2.1. Клинични характеристики при пациенти с бактериалните невроинфекции                                                                                                                        

от различни етиологични групи 
        Пациентите са разделени в шест групи според етиологичния причинител. Група 
„други уточнени”, включва 3 стрептококови, 3 клебсиелни, 2 ентерококови, 2 
хемофилусни и 2 туберкулозни невроинфекции. Шеста група са етиологично 
неуточнени (36 случая). 
        А. Разпределение на пациентите по възраст и пол. Разпределението според 
възрастта се различава статистически значимо (p=0.001). В групата на 
менингококовите менингити всички са деца. Пациентите с L. monocytogenes и 
Staphylococcus spp менингити са само възрастни в групите 41 - 59 и над 60 г. S. 
pneumoniae поразява възрастни и деца (табл. 5).  
 
 Табл. 5 Разпределение на пациентите по възрастови и етиологични групи 

 

Етиологични групи 
(ЕГ) 

Възрастови групи 
< 1г. 1-4 г. 5-9 г. 10-19 г. 20-39 г. 40-59 г. >60 г. 

 S.pneumoniae 
                   (n=17)  

 1 2 0 1 0 4 9 
 5.9% 11.8%  5.9%  23.5% 52.9% 

N.meningitidis 
                   (n=5) 

 1 3 1 0 0 0 0 
 20% 60% 20%     

L. monocytogenes 
                   (n=8) 

 0 0 0 0 0 5 3 
      62.5% 37.5% 

Staphylococcus spp  
                   (n=12) 

 0 0 0 0 0 5 7 
      41.7% 58.3% 

Други уточнени  
                   (n=12) 

 3 2 1 0 2 1 3 
 25% 16.7% 8.3%  16.7% 8.3% 25% 

Неуточнени  
                   (n=36) 

 2 2 3 3 10 11 5 
 5.6% 5.6% 8.3% 8.3% 27.8% 30.6% 13.9% 

Общо         (n=90)  7 9 5 4 12 26 27 
 7.8% 10% 5.6% 4.4% 13.3% 28.9% 30% 

χ2     60.347    
p-value  0.001 
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 Табл. 6. Разпределение на пациентите по пол и етиологични групи 
Етиологични групи (ЕГ) Пол 

Мъже Жени 
 n % n % 

S.pneumoniae           (n=17)  10 58.8% 7 41.2% 
N.meningitidis          (n=5) 4 80% 1 20% 
L. monocytogenes    (n=8) 3 37.5% 5 62.5% 
Staphylococcus spp (n=12) 7 58.3% 5 41.7% 
Други уточнени     (n=12) 8 66.7% 4 33.3% 
Неуточнени             (n=36) 22 61.1% 14 38.9% 
Общо                        (n=90) 54 60% 36 40% 
χ2 2.785 
p-value 0.733 

        
       Разпределението по пол в различните етиологични групи не се различава 
статистически значимо (p=0.733). Заболелите от мъжки пол преобладават както в 
общата група, така и в етиологичните (суб)групи с изключение на листериозните 
невроинфекции, при които жените са повече (62.5%) (табл. 6). 
      Б. Период преди хоспитализацията. Почти половината от пациентите са приети в 
болница през първите 3 дни от началото на оплакванията (48.9%). Считаме, че 
хоспитализация 7 дни след началото на симптомите, е закъсняла (16.7%). 
   
Табл. 7. Продължителност на симптомите преди хоспитализацията  

 
Етиологични 

групи  

Симптоми преди 
хоспитализацията 

Прием на 
антибиотик 
преди ЛП ≤ 3дни 4-7 дни >7 дни 

S.pneumoniae                      
(n=17) 

9 
52.9% 

4 
23.5% 

4 
23.5% 

5 
29.4% 

N.meningitidis 
(n=5) 

5 
100% 

0 
 

0 
 

2 
40% 

L.monocytogenes 
(n=8) 

6 
75% 

2 
25% 

0 
 

3 
37.5% 

Staphylococcus 
spp (n=12) 

6 
50% 

3 
25% 

3 
25% 

5 
41.7% 

Други уточнени 
(n=12) 

7 
58.3% 

2 
16.7% 

3 
25% 

4 
33.3% 

Неуточнени 
(n=36) 

11 
30.6% 

20 
55.6% 

5 
13.9% 

19 
52.8% 

Общо (n=90) 
 

44 
48.9% 

31 
34.4% 

15 
16.7% 

38 
42.2% 

χ2 18.942 3.261 
p-value 0.041 0.660 
 
        Продължителността на периода преди хоспитализацията между етиологичните 
групи се различава статистически значимо (χ2 =18.942; p=0.041) (Tабл. 7). Най-рано (≤ 
3 дни) в клиниката са постъпили пациентите с менингококов (100%) и листериозен 
менингит (75%), а най-късно (>7 дни) със стафилококов. Антибиотик преди 
извършването на диагностична лумбална пункция са приемали 42.2% от болните, без 
сигнификантна разлика между етиологичните групи (χ2 =3.261; p=0.660).  
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       В. Коморбидитет (Tабл. 8). Значителна част от пациентите с бактериален М/МЕ, 
са с придружаващи хронични заболявания (76.8%). Сърдечно-съдовите (ССЗ) са най-
честите хронични заболявания (38.9%), особено при при болните от листериозни и 
стафилококови менингити, съответно 87.5% и 75%. 
 
Табл. 8.  Придружаващи заболявания 

Рискови ф-ри;  
 

Придружаващи 
заболявания 

Етиологични групи (ЕГ) 
S.pneumo

niae 
(n=17) 

N.menin
gitidis 
(n=5) 

L.monocyt
ogenes 
(n=8) 

Staphylo
coccus 
(n=12) 

Неуточне
ни (n=36) 

Общо 
(n=90) 

Рискови 
фактори 

8 
47.1% 

0 2 
25% 

4 
33.3% 

15 
41.7% 

34 
37.8% 

Сърдечно-
съдови 

8 
47.1% 

0 7 
87.5% 

9 
75% 

9 
25% 

35 
38.9% 

Белодробни 1 
5.9% 

0 1 
12.5% 

1 
8.3% 

5 
13.9% 

9 
10% 

Захарен диабет 3 
17.6% 

0 2 
25% 

3 
25% 

5 
13.9% 

15 
16.7% 

Имуносупресия 0 0 2 
25% 

1 
8.3% 

10 
17.8% 

15 
16.7% 

Онкохемато-
логични 

0 0 2 
25% 

0 5 
13.9% 

7 
7.8% 

Бъбречни 1 
5.9% 

0 2 
25% 

0 3 
8.3% 

7 
7.9% 

Чернодробни 0 0 1 
12.5% 

1 
8.3% 

6 
16.7% 

10 
11.1% 

      
     Имунокомпрометирани са 16.7% от болните. В тази група са включени, пациенти с: 
ХИВ/СПИН (6.7%); прием на имуносупресивни медикаменти (кортикостероиди, 
имуносупресори след трансплантация, химиотерапия) (10%). Най-висока е честотата 
на имунокомпрометирани в групата на листериозните невроинфекции (25%). 
      Рискови фактори са налице при 37.8% от пациентите: отит и/или синузит през 
последните 3 месеца (17.8%); травма на глава (6.7%); предишен епизод на бактериален 
менингит (4.4%); риноликворея (3.3%), скорошна хирургична операция (3.3%), 
спленектомия (2.2%), злоупотреба с алкохол при 6.2% от възрастните (>18 г.). 
       Г. Клинична картина. Основните клинични симптоми са фебрилитет при 96.7%, 
главоболие при 58.9% и повръщане при 53.3% (Фиг. 11). Количествени нарушения в 
съзнанието имат значителна част от болните – 67.8%, а качествени нарушения - 42.2%. 
Част от пациентите са с остър катар на горни дихателни пътища (ОКГДП), с наличие 
на хрема, кашлица и гърлобол (28.9%), а данни за фотофобия само в 17.8%. 
      Наблюдавахме известни различия в клиничното протичане на бактериалните 
М/МЕ в етиологичните (суб)групи. По отношение на главоболието има статистически 
значима разлика (χ2=17.192; p=0.004). Най-често главоболие има при пациентите с 
листериозни (87.5%) и пневмококови (70.6%) невроинфекции. Повръщането е най-
често при пациентите с листериозни (75%), но без сигнификантна разлика (χ2=10.710; 
p=0.057). ОКГДП е най-чест в групата на менингококовите менингити (80%) и 
разликата е статистически значима (χ2=12.735; p=0.026). Оталгия имат пациентите с 
пневмококови менингити (29.4%) и рядко тези с етиологично неуточнени М/МЕ 
(8.3%) (χ2=12.465; p=0.029).  
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Фиг. 11. Клинична симптоматика при пациенти с бактериални невроинфекции (n=90) 

(*статистически значима разлика между етиологичните групи р<0.05) 
  
        При нарушенията в съзнанието статистически значима е разликата само за 
качествените (χ2=11.436; p=0.043), най-чести при пациенти със стафилококов (75%) и 
пневмококов (52.9%) менингит.  
      При постъпване в клиниката значителна част от пациентите (36.7%) са 
неконтактни, неадекватни (37.8%), с психомоторна възбуда (20%), по-рядко с 
брадипсихия (11.1%) халюцинации (2.2%), сомнолентност (42.2%), сопор (21.1%)  и 
кома (4.4%).  
      С гърчове са 20% от болните, най-често тези с листериозни (37.5%) и в групата на 
други уточнени (58.3%) – ентерококов, туберкулозен МЕ. Разликата между групите е 
статистически значима (χ2=20.267; p=0.002). 
       Обрив имаха 16 пациенти (17.8%). Установи се сигнификантна разлика между 
етиологичните групи (χ2=22.285; p=0.0001). Най-чест е обрива при менингококов 
(80%) и стафилококов менингит (41.7%), значително по-рядко при пневмококов 
(11.8%). Ангина имаха 29 болни (32.2%), най-често при пациентите с менингококов 
(100%) и пневмококов менингит (41.7%) като разликата е сигнификантна (χ2 = 19.396; 
p=0.036). 
 

 
Фиг. 12. Неврологичен статус при пациентите с бактериални невроинфекции (n=90)       

(*статистически значима разлика между етиологичните групи р<0.05) 
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       Белезите на МРД, огнищни дефицити и рефлексите са представени на фиг. 12. Най-
висока е честотата на вратна ригидност (92.2%), следвана от симптом на Керниг (60%). 
      По-редки неврологични прояви са уврежданията на ЧМН (7.8%). Те се установиха 
главно при етиологично неуточнените менингити (16.7%). Включват пареза на N. 
facialis при 6 болни, N. oculomotorius при 3, N. abducens при 1. Огнищни дефицити 
имат 10% от пациентите (хемипареза – 5 болни, долна парапареза – 2, квадрипареза – 
1, моторна афазия – 3, дизартрия – 1). Коремните рефлекси липсват при 37.8% и са 
отслабени при 23.3% от болните. Статистически значима разлика се установи 
единствено за коремните рефлекси (χ2=35.664; р=0.0001). 
       Кърмачетата в нашето проучване са 7. Всички са с фебрилитет > 37.5 оС, 
неспокойствие, отказ от хранене, и положителен симптом на Лесаж (100%). Бомбирана 
голяма фонтанела има при 3/7, а хиперестезия при 4/7. Гърчови прояви, потрепвания, 
изписквания са наблюдавани при 3/7. 
        Д. Съпътстващите заболявания са представени на табл. 9. Отогенните са най-
чести при пневмококов М/МЕ (70.6%), а сепсис при стафилококов (50%). 
         
Табл. 9. Съпътстващи заболявания при пациентите с бактериален М/МЕ 
Етиологични групи 

(ЕГ) 
Отогенни* Пневмония Сепсис 
n % n % n % 

S.pneumoniae    (n=17) 12 70.6% 1 5.9% 1 5.9% 
N.meningitidis   (n=5) 0 0 0 
L.monocytogenes(n=8) 0 1 12.5% 0 
Staphylococcus  (n=12) 1 8.3% 2 16.7% 6 50% 
Неуточнени      (n=36) 11 30.6% 8 22.2% 2 5.6% 
Общо                 (n=90) 25 27.8% 15 16.7% 11 12.2% 
*Отогенните включват среден отит (5 случая), синузит (16), мастоидит (5) и отомастоидит (3) 
 
         Е. Усложнения се регистрираха при 55.6% от пациентите в хода на заболяването 
(Табл. 10), от които неврологични в 28.9%, и системни в 35.6%. Най-честото 
неврологично усложнение бе ексцесивен мозъчен оток (18.9%), следван от исхемичен 
инсулт (3.3%); увреждане на вътречерепни съдове (3.3%), хидроцефалия (3.3%), 
мозъчен абсцес (2.2%), спондилодисцит (2.2%), полиурия вследствие синдрома на 
неадекватна секреция на АДХ (1.1%); синдром на невро-васкуларна компресия (1.1%). 
            
Табл. 10. Усложнения при пациентите с бактериален М/МЕ 
Етиологични групи 

(ЕГ) 
Неврологични 

усложнения 
Системни 

усложнения 
n % n % 

S.pneumoniae    (n=17) 5 29.4% 7 41.2% 
N.meningitidis   (n=5) 0 1 20% 
L.monocytogenes(n=8) 4 50% 3 37.5% 
Staphylococcus  (n=12) 1 8.3% 8 66.7% 
Неуточнени      (n=36) 11 30.6% 9 25% 
Общо                 (n=90) 26 28.9% 32 35.6% 
χ2 7.240 7.621 
p-value 0.203 0.178 
         
         Най-често системно усложнение бе острата дихателна недостатъчност (13.3%), 
следвана от остра сърдечна (8.9%) и остра бъбречна недостатъчност (8.9%), септичен 
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шок (5.6%), реактивен артрит (3.3%), хипостатична пневмония (2.2%), хеморагична 
диатеза (хематурия, хематемеза, епистаксис) (2.2%),. 
         Въпреки че неврологичните усложнения са най-чести при листериозни, а 
системните – при стафилококови менингити, статистически значими разлики между 
етиологичните групи не се установиха (р > 0.05). 
      Ж. Изход (Табл. 11). Най-висок е леталитета при пациентите с листериозни 
менингити (50%), следват стафилококови (41.7%) и пневмококови (35.3%), но без 
сигнификантна разлика (χ2 = 11.514;  р=0.319).  
 
        Табл. 11. Изход при пациентите с бактериални невроинфекции (n=90) 

Етиологични групи 
(ЕГ) 

Изход 
Оздравяване Оздравяване с 

остатъчни прояви 
Смърт 

 n % n % n % 
S.pneumoniae      (n=17) 10 58.8% 1 5.9% 6 35.3% 
N.meningitidis      (n=5) 5 100% 0 0 
L. monocytogenes(n=8) 4 50% 0 4 50% 
Staphylococcus    (n=12) 4 33.3% 3 25% 5 41.7% 
Други уточнени (n=12) 5 41.7% 3 25% 4 33.3% 
Неуточнени        (n=36) 21 58.3% 4 11.1% 11 30.6% 
Общо                  (n=90)  49 54.4% 11 12.2% 30 33.3% 
χ2 11.514 
р-value 0.319 
 
4.2.2. Сравнителни характеристики на бактериалните невроинфекции при деца 

(лица < 18 год.) и възрастни пациенти ( > 18 год.).  
         В проучването участват 25 деца (27.8%) и 65 възрастни (72.2%). 
        А. Етиологичната структура в двете възрастови групи се различава 
статистически значимо (χ2=23.799; р=0.0001) (Фиг.13). Менингококов менингит при 
нашите болни се установи само в детската възраст, докато листериозен и 
стафилококов наблюдавахме само при възрастните участници в проучването.В групата 
на пневмококовите менингити възрастните преобладават (76.5%).  
 

 
 
  

Фиг. 13. Етиологична структура при възрастни и деца с БМ 
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      Б. Продължителността на периода до хоспитализацията е по-кратък при децата, 
без  статистически значима разлика (χ2=5.009; р=0.082). Закъсняла е хоспитализацията 
(>7 дни) при 21.5% от възрастните и 4% от децата.  
      
Табл. 12. Клинични симптоми при деца и възрастни с бактериален М/МЕ 

Симптоми Деца (n=25) Възрастни (n=65) p (Fisher) 
- value n % n % 

Фебрилитет  24  96% 63  96.9% 1.000  
Главоболие*  10  40% 43  66.2% 0.032  
Повръщане *  20  80% 28  43.1% 0.002  
ОКГДП  11  44% 15  23.1% 0.690  
Фотофобия  5  20% 11  16.9% 0.763  
Диария  2  8% 7  10.8% 1.000  
Оталгия *  5  20% 3  4.6% 0.035  
Количествени нарушения 
в съзнанието *  

11  44%  50  76.9%  0.005  

Качествени нарушения в 
съзнанието *  

0  0  38  58.5%  0.0001  

Гърч  6  24%  12  18.5%  0.566  
Обрив  6  24%  10  15.4%  0.365  
 Ангина *  15  60%  14  21.5%  0.002  
     * статистически значима разлика между етиологичните групи р<0.05 
 
      В. Клинична картина. Статистически значими разлики между двете възрастови 
групи се установиха само за някои клинични симптоми. Главоболието и нарушенията 
в съзнанието, особено качествените, са по-чести при възрастните, докато 
повръщането, оталгията и ангината са значително по-чести при децата (р<0.05) (табл. 
12). Не се установи сигнификантна разлика по отношение на неврологичните белези 
(табл. 13). 
 
Табл. 13. Неврологичен статус при деца и възрастни с бактериален М/МЕ 

Неврологични 
прояви 

Деца (n=25) Възрастни (n=65) p (Fisher) - 
value n % n % 

Вратна ригидност  21  84% 62  95.4% 0.090  
Керниг  13  52% 41  63.1% 0.349  
Г.Брудзински  8  32% 23  35.4% 0.810  
Д.Брудзински 3  12% 15  23.1% 0.378  
Огнищен дефицит  2  8% 7  10.8% 1.000  
ЧМН  2  8% 5  7.7% 1.000  
Бабински (+)  9  36%  24  36.9%  1.000  
 СНР - оживени 15  60%  24  36.9%  0.082  
 Коремни рефлекси  8  32%  26  40%  0.546  
 
        Д. Съпътстващи  заболявания, усложнения и изход. Отогенните заболявания и 
пневмонията бяха почти еднакво представени при деца и възрастни. Сепсис беше по-
чест при възрастни, но не се доказа статистически значима разлика (табл. 16). 
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Табл. 16. Съпътстващите заболявания при деца и възрастни с бактериален М/МЕ 
Съпътстващи 
заболявания 

Деца (n=25) Възрастни (n=65) p (Fisher) 
- value n % n % 

Отогенни  7 28% 18 27.7% 1.000 
Пневмония  3 12% 12 18.5% 0.545 
Сепсис  1 4% 10 15.4% 0.279 
 
        В хода на невроинфекцията усложнения настъпиха значително по-често при 
възрастните (p=0.009). Статистически значима разлика се установи само за системните 
усложенения (р= 0.003) (табл. 17). 
 
Табл.17. Усложнения при деца и възрастни с бактериален М/МЕ 

Усложнения Деца (n=25) Възрастни (n=65) p (Fisher) 
- value n % n % 

Общо *  8 32% 42 64.6% 0.009 
Неврологични  6 24% 20 30.8% 0.610 
 Системни *  3 12% 29 44.6% 0.003 
 
       Изходът от заболяването бе по-благоприятен за децата (р=0.002). Леталитетът при 
тях е 8%, а при възрастните значително по-висок (43.1%). Остатъчните прояви у 
преживелите също са по-чести при възрастните (13.8%) (табл. 18).  
 
Табл. 18. Изход при деца и възрастни с бактериални невроинфекции  

Изход Деца (n=25) Възрастни 
(n=65) 

p (Fisher) 
- value 

n % n % 
Оздравяване  21 84% 28 43.1%  

0.002 С остатъчни прояви  2 8% 9 13.8% 
Смърт  2 8% 28 43.1% 
 
4.3. Клинико-лабораторни, микробиологични и образни изследвания 
4.3.1. Хематологични показатели 
        На табл. 19 са представени средна, минимална, максимална стойност и стандартно 
отклонение на лабораторните показатели при постъпването, както и стойност на р, при 
сравняване на показателите между етиологичните групи. 
        Статистически значими разлики се установиха за показателите от 
диференциалната кръвна картина. Сегментоядрената неутрофилия е най-изразена при 
пневмококовите (88.05±6.97%), а най-ниска при менингококовите менингити 
(67.34±17.81%). Средните нива (Х±SD) на тромбоцити са най-високи при 
менингококови (461±355.74.109/l), а най-ниски – при листериозни М/МЕ 
(170.5±82.62.109/l). 
      От маркерите на възпаление се установиха статистически значими разлики за CRP. 
Средните му нива са най-високи при стафилококовите М/МЕ (186±133.71 mg/l). Най-
тежки отклоненията в нивата на серумни белтъци се установиха при стафилококовите 
- хипопротеинемия (52.50±8.82 g/l) и хипоалбуминемия (25.42±6.11 g/l). По отношение 
на остатъчните азотни продукти статистически значима разлика между етиологичните 
групите се установи за уреята, но не и за креатинина. Уреята е с най-изразени 
отклонения над горна референтна граница при стафилококови М/МЕ (14.59±9.53 
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µmol/l). За фибриногена най-значими са отклоненията при пневмококови М/МЕ 
(6.11±1.25g/l).  
 
Табл. 19. Хематологични и биохимични показатели при пациенти с БМ/МЕ 
Показ
атели  

S.pneumoni
ae (n=17) 

Staphylococ
cus (n=12) 

L.monocytoge
nes(n=8) 

N.meningiti 
dis (n=5) 

Общо  
(n=90) 

p-value 

    Х ± SD (min – max)  
Hgb, 
g/l 

123.8 ±19.2 
(86 - 158) 

120.5 ± 17  
(97 – 149) 

123.4 ± 17.5  
(98 – 143) 

101 ± 5.7  
(96 – 110) 

118.7 ± 19.2  
(80 – 185) 

0.242 

WBC, 
10

9
/l 

17 ± 10 
 (3.4 - 41) 

14.9 ± 7.4  
(3.9 – 29) 

14.7 ± 7.1 
(0.2 – 22.3) 

16.6 ± 4.1 
(11.6 –22.3) 

15.2 ± 7.8  
(0.2 – 41) 

0.630 

Sg, % 88.1 ± 7 
 (65.4 – 95) 

80.3 ± 8.9 
(66.2 –94.7) 

82.4 ± 6.81 
(72.5 – 94.5) 

67.3 ± 17.8 
(44 – 88.7) 

77.9 ± 14.5 
(21 – 95.5) 

0.001 
 

Ly, % 7.6 ± 7.1  
(1.3 –30.8) 

9.5 ± 6.6 
 (2.9 – 27.9) 

7.1 ± 3.7  
(2.3 – 12) 

20 ± 17.1  
(4.8 – 48) 

12.8 ± 11.8 
(0.2 –65.7) 

0.029 

PLT, 
109/l 

280.5±217.
2 (85 - 853) 

137.3 ±91.5  
(32 – 321) 

170.5 ± 82.6  
(29 – 293)  

461 ± 355.7 
 (97 – 947) 

268.5 ± 201.6 
(16 – 959) 

0.008 

СУЕ, 
mm/h 

52.1 ± 22.7 
(14 - 84) 

43.3 ± 28.1 
(10 – 86) 

36.7 ± 23.8  
(12 – 77) 

42.8 ± 15.8 
(25 – 58) 

43.2 ± 23.4 
(10 – 94) 

0.590 

CRP, 
 mg/l 

168.6±108.
1 (21 –330) 

186 ± 133.7 
(12 – 356) 

126 ± 96.6 
(7-156) 

174 ± 61.5 
(97 – 246) 

124.4 ± 105.8 
(0 –356) 

0.021 

Глюко
за, 
mmol/l 

9.4 ± 3.4  
(2.9 – 15.6) 

9.5 ± 4.7  
(3.8 – 18.5) 

8.8 ± 2.5 
 (6.3 – 13) 

6.4 ± 1.9 
 (4 – 9.2) 

8.1 ± 3.6  
(1.5 – 23.2) 

0.162 

Общ 
белтък
g/l 

68.9 ± 10.7 
(37 – 84) 

52.5 ± 8.8  
(41 – 73) 

62.3 ± 11 
(48 – 77) 

61 ± 6.5 
 (54 – 69) 

63.9 ± 10.9  
(37 – 91) 

0.002 

Албум
ин,g/l 

36.2 ± 7.6  
(22 – 47) 

25.4 ± 6.1 
 (16 – 33) 

34.3 ± 6.2 
(26 – 43) 

37.3 ± 5.4  
(33 – 45) 

34.1 ± 7.2  
(16 – 47) 

0.0001 

AST,  
U/l 

48.9 ± 36.1 
(18 – 160) 

67.1 ± 51.4 
(16 – 158) 

48.3 ± 29.4  
(17 – 92) 

99.3 ± 89.1 
(21 – 215) 

53.2 ± 45.3  
(12 – 215) 

0.178 

Креати
нин, 
µmol/l 

93.9 ± 56.4 
(26 – 210) 

115.3± 49.1 
 (62 –218) 

84.23 ± 11  
(66 – 94) 

38.8 ± 6  
(30 – 43) 

97.9 ± 112  
(26 – 1013) 

0.621 

Урея, 
mmol/l 

6.84 ± 4.6  
(2.4 – 18.8) 

14.59± 9.53  
(4.3 – 32) 

8.2 ± 5.9  
(4 – 22.4) 

4.78 ± 1.2  
(2.1 – 6.9) 

8.15 ± 6.47  
(1.4 – 32) 

0.009 

Na+, 
mmol/l 

134.9 ± 9.8 
(108 – 155) 

135.8 ± 7.9 
(125 – 155) 

132.6 ± 6.4 
 (123 – 139) 

135.6 ± 3.9 
(129 – 139) 

135.6 ± 7.8 
(108 – 155) 

0.876 

Фибри
ноген, 
g/l 

6.1 ± 1.3  
(4.1 – 9) 

4.7 ± 1.7  
(2.2 – 8.4) 

4.6 ± 1.2  
(2.7 – 6.1) 

6 ± 1.5  
(4.57 –7.89) 

4.9 ± 1.8  
(1 – 9) 

0.007 

*сигнификантни разлика между етиологичните групи р <0.05 
 
       Отклоненията от рефентните стойности на основните показатели са представени 
на табл. 20 и 21. 
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Табл. 20. Отклонения в хемограмата и коагулограмата 
Отклонения N Пациенти Стойностти на показателите, които сме 

приели за отклонение n % 
Анемия  90 57 63.3% HGB<140g/l (M),<120 (Ж), <90(кърмаче) 
Левкоцитоза  90 54 60% WBC>10.5x109/l, >15 x109/l (кърмаче) 
Левкопения  90 3 3.3% WBC<3.5x109/l 
Тромбоцитопения 90 28 31.1% PLT <140 x109/l 
Ускорено СУЕ 86 56 65% СУЕ> 25mm/h 
Хиперфибриногенемия 86 53 61.6% Fbg > 4.5 g/l 
          
  Табл. 21. Отклонения в биохимичните показатели и кръвно-газов анализ 
Отклонения N Пациенти  Стойностти на показателите, 

които сме приели за 
отклонение n % 

Хипергликемия  90 60 66.7% >6.1 mmol/l 
Повишено CRP 85 73 85.9% >10 mg/l 
Хипопротеинемия  89 23 25.8% <60 g/l 
Хипоалбуминемия  89 44 49.4% <35 g/l 
Повишен AST 87 34 39% >50 U/l 
Повишена урея 88 31 35.2% >8.2 mmol/l 
Хипонатриемия  90 40 44.4% <136 mmol/l 
 
4.3.2. Ликворни показатели  
     На табл. 22 са представени стойностите на ликворни показатели при I-ва лумбална 
пункция, както и стойноста на р, при сравняване между етиологичните групи. 
      
Табл. 22. Клинико-лабораторно изследване на ликвор от I-ва ЛП 
Ликвор S.pneumo 

niae (n=17) 
Staphyloco
ccus(n=12) 

L.monocy 
togenes 
(n=8) 

N.meningiti 
dis (n=5) 

Общо 
(n=90) 

p-value 

Х ± SD (min – max)  
WBC,  
106/l 

2278 ±3000  
(6 – 8338) 

578 ± 673  
(0 – 1920) 

520 ± 506 
(104 –1696) 

2860 ± 2752 
(105 – 6997) 

1315 ±2045  
(0 – 8338) 

0.034 

Белтък,  
g/l 

5 ± 4  
(0.5 – 17.4) 

3.4 ± 4.1 
(0.45 - 13.9) 

3.07 ± 1.34 
(1.09 –4.77) 

1.19 ± 1.15  
(0.3 – 2.87) 

3.36 ± 3.14 
(0.19 –17.4) 

0.138 

Глюкоза, 
mmol/l 

1.3 ± 1.07  
(0 – 3.2) 

4.5 ± 3.64  
(0.3 – 13.7) 

1.63 ± 0.99 
(0.6 – 3.6) 

3.94 ± 1.51  
(2.9 – 6.5) 

2.68 ± 2.28  
(0 – 13.7) 

0.001 

Глюкозно 
отн-е 

0.19 ± 0.19 
(0 – 0.58) 

0.45 ± 0.24 
(0.06 –0.99) 

0.18 ± 0.08 
(0.08 – 0.3) 

0.65 ± 0.23 
(0.32 -0.95) 

0.36 ± 0.25 
(0 – 0.83) 

0.0001 

Sg, % 70.38±31.7
6 (3 – 96) 

59.33 ± 22  
(20 – 85) 

40.5 ±21.84 
(17 – 78) 

67.8 ± 29.68 
(28 – 93) 

56.46±29.6
6 (2 – 97) 

0.248 

Ly, % 25 ± 32.63 
(1 – 95) 

28.67±22.9
4 (5 – 70) 

50.62 ±22.4 
(19 - 80) 

26.4 ± 27.72 
(3 – 64) 

36.22±28.9
7 (1 – 98) 

0.330 

Mo, % 3.08 ± 2.76 
(0 – 7) 

12 ± 12.6 
(3 – 37) 

8.86 ± 8.83 
(0 – 20) 

5.8 ± 3.9 
(0 – 10) 

6.9 ± 7.4 
(0 – 37) 

0.211 

 
     Статистически значима  е разликата в нивата на плеоцитоза между етиологичните 
групи (F=2.545;р=0.034), като най-висока е плеоцитозата при менингококови 
(2860.4±2752.106/l), а най-ниска – при листериозни менингити (519.75±505.59 .106/l).    
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      Ликворната глюкоза (Х±SD) е в референтни граници (2.68 ±2.28 mmol/l), като най-
ниска е при пневмококовите (1.32±1.07 mmol/l), а най-висока при стафилококовите 
менингити (4.50±3.64 mmol/l).   
      Oтношението ликворна/кръвна глюкоза (Х±SD) е най-нискo при листериозните 
(0.18±0.08) и пневмококовите менингити (0.19±0.19), а най-висока при 
менингококовите (0.65±0.23). 
  
Табл. 23. Отклонения в ликворните показатели (I LP – при постъпване; II LP – на 24-
48 час; III LP – 7-10 ден; IV LP – 15-30 ден) 
Показатели  I LP  

(n=90)  
II LP 

 (n=48)  
III LP  
(n=53)  

IV LP  
 (n=36)  

Плеоцитоза, х106/l  
>1000  30% 23% 1.9% 0 
100 –1000  46.7% 50% 20.8% 11.8% 
6 – 100  14.4% 14.6% 58.5% 44% 
≤ 5  4.4% 12.5% 15.1% 38.2% 
Протеинорахия, g/l  
>1  85.6% 73% 54.7% 41.2% 
0.45 - 1  10% 18.8% 30.2% 50% 
≤0.45  4.4% 8.3% 15.1% 8.8% 
Гликорахия, mmol/l  
<2.2  45.6% 29.2% 28.8% 16.5% 
2.2 – 3.9  37.8% 35.4% 55.8% 61.8% 
>3.9  16.7% 35.4% 15.9% 11.7% 
Отношениe ликвoрна / серумна глюкоза  
≤0.4  57.8% 39.6% 32.7% 20.6% 
0.4 – 0.6  25.6% 31.3% 28.8% 44% 
>0.6  16.7% 29.2% 38.5% 35.4% 
         
      Отклоненията в нивата на ликворните показатели при диагностичната и три 
контролни лумбални пункции са представени на табл. 23. Нивата на плеоцитоза и 
отношението ликворна/серумна глюкоза се нормализират сравнително по-бързо в хода 
на заболяването в сравнение с протеинорахията (фиг. 15, 16 и 17) 
 

 
Фиг.15. Динамика в нивата на WBC в 

ликвор в хода на заболяването 

 
Фиг.16. Динамика в нивата на ликворен 

белтък в хода на заболяването
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Фиг.17. Динамика в нивата на отношението ликворна/серумна глюкоза 

 
4.3.3. Имуноглобулини в серум и ликвор (при I-ва лумбална пункция) 
      С оглед обогатяване информацията и за целите на сравнителния анализ включваме 
данни за пациенти лекувани в същия период, с асептични вирусни менингити.   
Изследвани са при 30 пациенти с бактериален (БМ) и 23 с вирусен менингит (ВМ). 
       Ликворните нива (Х±SD) на IgG (351.85±318.6 mg/l), IgA (48.49±49.25 mg/l) и IgM 
(19.15±16.2 mg/l) при БМ са по-високи от ликворните при ВМ, но се установи 
статистически значима разлика само за IgG (р=0.0001) (фиг. 18). Серумните нива на 
IgG и IgA са незначително по-високи при БМ, а IgM по-ниски в сравнение с ВМ. 
Статистически значима разлика между двете групи се установи само за IgМ (р=0.005) 
(фиг. 19). 
      

 
Фиг.18. Имуноглобулини в ликвор при 
пациенти с БМ (n=30) и ВМ (n=23) 

* IgG (р=0.0001); IgA (р=0.312); IgM 
(р=0.917) 

 
Фиг. 19. Имуноглобулини в серум при 
пациенти с БМ (n=30) и ВМ (n=23) 
* IgG (р=0.235); IgA (р=0.539); IgM 

(р=0.005) 
 
 

4.3.4. Микробиологични изследвания 
• Рахикултура (от I ЛП) - идентифицира причинителя при 43/90 проби (47.8%).  
• Multiplex PCR на ликвор верифицира етиологичен причинител в 17/28 (60.7%).  
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4.4. Изследване на цитокинов профил при невроинфекции в кръв и ликвор 
         С оглед обогатяване информацията и за целите на сравнителния анализ 
включваме данни за пациенти лекувани в същия период, с асептични вирусни 
менингити и енцефалопатия. 
         4.4.1. Сравнявайки нивата на  IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (р40) и TNF-α при 
бактериални (n=30), вирусни невроинфекции (n=28) и енцефалопатии (n=11) са 
установени най-високи нива на цитокините при бактериалните менингити. В групата 
на БМ ликворните СК нива са значително по-високи от серумните.  
 

 
Фиг. 20. TNF-α при бактериален, 

вирусен менингит и енцефалопатия 
* TNF-α ликвор (р=0.025); TNF-α серум 

(р=0.423) 

 
Фиг. 21. IL-6 при бактериален, вирусен 

менингит и енцефалопатия 
*IL-6 ликвор (р=0.0001); IL-6 серум 

(р=0.0001)
         

 
Фиг. 22. IL-8 при бактериален, вирусен 

менингит и енцефалопатия 
*IL-8 ликвор (р=0.002); IL-8 серум 

(р=0.447) 
 

 
Фиг. 23. IL-10 при бактериален, вирусен 

менингит и енцефалопатия 
*IL-10 ликвор (р=0.231); IL-8 серум 

(р=0.105)
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       Ликворните и серумни нивa (Х±SD) на TNF-α са най-високи при БМ, но 
статистически значима е разликата само за ликворния TNF-α (фиг. 20). 
       Нивата на IL-6 в ликвор и серум са сигнификантно по-високи при БМ (фиг. 21). 
       При IL-8 статистически значима разлика се установи само за ликворните нива 
(фиг. 22). За IL-10 не се доказа сигнификантна разлика между групите (фиг.23). 
       Нивата на IL-12 (р40) също са най-високи при БМ, но статистически значима е 
разликата само за ликворните аналози (фиг. 24). 
 

                                
Фиг. 24. IL-12 (р40) при бактериален, вирусен менингит и енцефалопатия 

*IL-12 (р40) ликвор (р=0.001); IL-12(р40) серум (р=0.389) 
 
 
        4.4.2. Корелация между цитокините и WBC, белтък и глюкоза в ликвор.  
        При бактериалните невроинфекции се установиха значителни корелации между 
самите  цитокини и между някои от тях с белтъка и глюкозата, но не и с WBC в ликвор  
(табл. 24 и 25).       
         
Табл.24. Корелации на ликворните цитокини при БМ 
Корелации  
на:  

С ликворни СК - r (p)  Със серумни 
СК – r (p)  

С ликворни 
показатели – r(p) 

TNF-α 
ликвор  

IL-6            r=0.429
* 
(p=0.018) ++   IL-6   r=0.594

** 

(p=0.001) ++  
Глюкоза    r -0.505

**
 

(p=0.004) ++  IL-8            r=0.579
**

(p=0.001) ++  
IL-10      r=0.605

**
(p=0.0001) +++  

IL-12(р40) r=0.577
**

(p=0.001) ++  
IL-6 
ликвор  

IL-8            r=0.571
**

(p=0.001) ++  
  

IL-10          r=0.514
**

(p=0.004) ++  
  

IL-12(р40) r=0.439
* 
(p=0.015) ++  

  

TNF-α        r=0.429
* 
(p=0.018) ++  

  

IL-8 
ликвор  

IL-6            r=0.571
**

(p=0.001) ++  
 

 Глюкоза     r -0.403
* 

(p=0.027) ++  IL-10          r=0.440
* 
(p=0.015) ++  

 

TNF-α        r=0.579
**

(p=0.001) ++  
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IL-10 
ликвор  

IL-6            r=0.514
**

(p=0.004) ++  IL-6    r=0.510
** 

(p=0.004) ++  
Глюкоза      r -0.461

*
 

(p=0.010)++  IL-8              r=0.440
*
(p=0.015)++  

TNF-α     r=0.605
**

(p=0.0001)+++  
IL-12 (р40) 
ликвор  

IL-6              r=0.439
*
(p=0.015)++  

 
Белтък        r=0.372

*
 

(p=0.043) +  TNF-α         r=0.577
**

(p=0.001)++  
 

 *Корелацията е сигнификантна при р< 0.05; **Корелацията е сигнификантна при р<0.01; 
+++ силна корелация; ++ умерена корелация; + слаба корелация 
 
Табл.25. Корелации на серумните цитокини при БМ 
Корела-
ции на:  

Със серумни СК –r (р)  С ликворни СК – 
r (р)  

С ликворни 
показатели – r(р)  

IL-6 
серум  

IL-10           r=0.522**(p=0.003)++  IL-10      r=0.510** 
(p=0.004) ++  

Глюкоза r=-0.390* 
(p=0.033) +   

TNF-α    r=0.594** 
(p=0.001) ++  

IL-8 
серум  

IL-10            r=0.452* (p=0.012)++  
  

IL-12(p40)   r=0.433* (p=0.017)++  
  

IL-10 
серум  

IL-6             r=0.522**(p=0.003)++  
  

IL-8              r=0.452* (p=0.012)++  
  

IL-12(p40)   r =0.426* (p=0.019)++  
  

IL-
12(р40) 
серум  

IL-8              r=0.433* (p=0.017)++  
  

IL-10            r=0.426* (p=0.019)++  
  

*Корелацията е сигнификантна при р<0.05; **Корелацията е сигнификантна р<0.01; 
+++ силна корелация; ++ умерена корелация; + слаба корелация 
 
         4.4.3. Цитокинов профил според тежестта на заболяването 
        Нивата на ликворните цитокини са по-високи в подгрупата на пациентите с тежко 
протичане на заболяването (табл. 26).   
        От серумните цитокини нивата на IL-6, IL-8 и IL-12 (p40) са по-високи при тежка 
форма. Статистически значима разлика се установи само за IL-8 серум (U = 54; р = 
0.019) и IL-10 ликвор (U = 60; р = 0.033). 
 
 
  Табл. 26. Цитокини при лека/средно-тежка и тежкa форма нa БМ (n=30) 
Форма  Лека/средно-

тежка (n=17) 
Тежка 
 (n=13) 

p (Mann-
Whitney) - value 

Цитокини в ликвор, pg/ml   mean ± SD (min - max) 
IL-6 273.69 ± 135.96 

(10.5 - 397) 
348.86 ±67.28 
(229.3 – 405.4) 

0.069 

IL-8 1302.99 ± 1009.86 
(0 – 2669.6) 

1968.75 ±  727.74 
(190.1 – 2752.1) 

0.071 

IL-10 240.9  ± 314.01 
(0 – 1174.7) 

816.48 ± 1492.67 
( 0 – 5685.5) 

0.033 

IL-12 (p40) 1114.66 ± 1922.24 
(0 – 5878.1) 

1678.89 ± 2221.67 
(0 – 5820.8) 

0.250 

TNF-α 206.99 ± 339.78 
(0 – 880) 

574.81  ± 1133.55 
(0 – 4144.1) 

0.467 
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Цитокини в серум, pg/ml       mean ± SD (min - max) 
IL-6 105.18 ± 124.17  

(0 – 381.1) 
165.11 ±149.36 

(4.7 – 379.3) 
0.267 

IL-8 283.12 ± 706.8 
(0 – 2634.3) 

475.33 ±  923.67 
(20.7 – 3415.8) 

0.019 

IL-10 115.59  ± 224.55 
(0 – 851) 

56.45 ± 69.12 
( 0 – 207.4) 

0.966 

IL-12 (p40) 365.98 ± 355.75 
 (9.1 – 1212.4) 

547.82 ± 989.17 
(0 – 3066.2) 

0.391 

TNF-α 12.58 ± 26.76 
(0 – 112.2) 

10.75  ± 17.1 
(0 – 46.3) 

0.908 

 
 
        4.4.4. Цитокинов профил и усложнения при бактериален менингит 
        За да оценим връзката на цитокините в ликвор с наличието на неврологични 
усложнения разделихме  пациентите на две групи - с неврологични усложнения (n=9) 
и без усложнения (n=21). В групата с неврологични усложнения концентрациите на 
IL-10 и TNF-α са по-високи в сравнение с групата без усложнения, но без 
сигнификантни различия (фиг. 25).         
         Аналогично съпоставихме СК концентрации в серум при пациенти със системни 
усложнения (n=13) и без усложнения (n=17) (фиг. 26). Нивата са с незначително 
превалиране в групата със системни усложнения, особено за IL-12 и TNF-α, но без 
сигнификантни различия. 
 

 
Фиг. 25. Ликворни СК и неврологични 

усложнения 
* IL-6 (U=85; p=0.682), IL-8 (U=90.5; 
p=0.873), IL-10 (U=69.5; p=0.267), IL-

12 (U=87; p=0.749), TNF-α (U=68; 
p=0.238) 

 
 
 
 

 
Фиг. 26. Серумни СК и системни 

усложнения 
*IL-6 (U=88; р=0.358), IL-8 (U=85.5; 

р=0.303), IL-10 (U=107; р=0.897), IL-12 
(U=96; р=0.555), TNFα (U=97; 

р=0.589)
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      4.4.5. Цитокинов профил и изход от заболяването 
         Средните цитокинови нива са по-високи при пациентите с фатален изход (n=10) в 
сравнение с преживелите (n=20). Изключение прави IL-10 в серум. 
         Ликворните нива на IL-10 и TNF-α са трикратно, а на IL-12 са двукратно по-
високи в групата на починалите, въпреки това статистически значими разлики не се 
установиха (фиг. 27).   
 

               
Фиг. 27. Ликворни цитокините при оздравели  и починали с бактериален менингит 

* IL-6 (U=76; р=0.303), IL-8 (U=78.5; р=0.358), IL-10 (U=64.5; р=0.124), IL-12 (U=66; 
р=0.142), TNFα (U=81; р=0.420) 

 

                 
Фиг. 28. Серумни цитокините при оздравели  и починали с бактериален менингит 

*IL-6 (t=2.22; р=0.035) и IL-8 (U=41.5; р=0.011), IL-10 (U=90; р=0.674), IL-12 (U=92; 
р=0.741), TNFα (U=83; р=0.456) 
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       Единственият цитокин, който превалира в групата на оздравелите е IL-10 в серум. 
Статистически значими разлики в серумните нива между починали и оздравели се 
установиха за IL-6 (р=0.035) и IL-8 (р=0.011).  
 
4.5. Въз основа на получените резултати от дисертационния труд, и анализирайки 

епидемиологичните, клинични характеристики и лабораторни данни, предлагаме 
примерен алгоритъм, който може да следват клиницистите, при пациенти със 
съмнение за бактериална невроинфекция (фиг. 29). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Фиг. 29. Диагностично-терапевтичен алгоритъм при пациенти с бактериална 

невроинфекции 

Всички лица с наличие на някои от изброените симптоми  и белези 
- фебрилитет и/или главоболие и/или повръщане, и/или фотофобия 
- гърч, 
- количествени и/или качествени нарушения в съзнанието,  
- вратна ригидност или други белези на МРД, 
особено при наличие на 
- рискови фактори (наличие на отогенно заболяване, риноликворея, травма на 

глава, прекаран епизод на менингит, скорошна хирургична операция) 
- имуносупресия (ХИВ/СПИН, прием на имуносупресори, и др.) 
- коморбидитет (ССЗ, диабет, чернодробни, онкохематологични и др.) 
- възраст ≤ 4 год. и ≥ 40 год. 
са суспектни за бактериална невроинфекция  

 
ПО СПЕШНОСТ 

Кръвни изследвания (ПКК, ДКК, 
биохимия, коагулограма) 

Фундоскопия 
Хемокултура 

 

При липса на противопоказания  
Лумбална пункция (ЛП) 

Клиниколабораторна 
констелация за бактериален 

менингит 

Емпирична антибактериална терапия 
(според ESCMID Guideline, 2016) 
 

Микробиологично 
изолиране на причинител, 

 

Таргетна антибиотична терапия 

При наличие на противопоказания, ЛП 
се отлага, но се започва емпирична 

антибактериална терапия 

КТ на главов мозък 
- При нормална находка – 

извършване на ЛП и 
изследване на ликвор; 

- При наличие на мозъчен 
оток – ЛП се отлага; 

  
  



34 
 

5. ОБСЪЖДАНЕ 
 

       Бактериалните невроинфекции са тежки заболявания на централната нервна 
система, които въпреки напредъка на медицината, се характеризират с тежко 
протичане, висок леталитет и чести остатъчни прояви.        
         Получените от нас данни за етиологичната структура на съвременните БМ/МЕ 
сочат лидерска позиция на Streptococcus pneumoniaе при възрастни (20%), което 
съвпада  с данните на други автори, но съществено се различават относно честотата на 
Neisseria meningitis. Според мета анализ на 56 статии за етиологията на БМ/МЕ (Oordt-
Speets A. et al, 2018) Streptococcus pneumoniae и Neisseria meningitidis са 
преобладаващи патогени във всички региони на СЗО в света и във всички възрастови 
групи като съответно причиняват 25.1–41.2% и 9.1–36.2% от случаите на БМ.  
      В нашето проучване N. meningitidis е едва на четвърто място по честота. 
Менингококова невроинфекция не се установи при нито един от наблюдаваните 
възрастни, а само при деца до 5 години. В детската възрастова група водещ 
причинител е N. meningitidis (20%), следвана от S. pneumoniae (16%).  
       Интересни са данните, че Staphylococcus spp е етиологичен агент на 18.5% от 
наблюдаваните възрастни с БМ/МЕ, докато според  други автори, Staphylococcus spp 
причиняват едва 1-9% от БМ и са на пето място по честота (Pintado V. et al, 2002; 
Brouwer M. et al, 2009). Трябва да отбележим, че Staphylococcus spp невроинфекции 
наблюдаваме само при възрастни и в болшинството от случаи се изолира 
Staphylococcus aureus. Тази неочаквано висока честота може да се обясни с големия 
брой пациенти със стафилококови инфекции с различна локализация, лекувани в 
УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. При тежко протичане и хематогенна дисеминация на 
стафилококи може да възникне вторичен (нозокомиален) менингит. От нашите 
пациенти със стафилококов М/МЕ 50% са със съпътстващ сепсис, пневмония (16.7%), 
и скорошна общохирургична интервенция (16.7%). 
      Установеният в проучването висок относителен дял на Listeria monocytogenes в 
етиологичната структура на БМ/МЕ (8.9%) е наблюдаван и от други автори (Dzupova 
O. et al, 2013; Coopmans M. et al, 2014). Listeria monocytogenes се утвърждава като 
трети по честота етиологичен причинител на придобити в обществото бактериални 
менингити, което корелира с данните на български (Пекова Л.,2019) и чужди автори 
(Pagliano P. et al, 2016; Amaya-Villar R. et al, 2010). Възможно обяснение е 
устойчивото нарастване на относителния дял на имунокомпрометирани лица в 
човешката популация. 
      Нашите данни за единични случаи на Streptococcus group B, Klebsiella pneumoniaе, 
Hemophilus influenzaе, Enterococcus faecium, Mycobacterium tuberculosis корелират с 
данните на други автори (Zueter А. 2015; van de Beek D. et al, 2006). Изключение прави  
H. influenzaе, за който се съобщава по-висока честота от 3-5% (ESCMID guidelines, 
2016). В нашето проучване H. influenzaе се изолира при двама мъже над 50 год. 
Интересно е, че при нито един от нашите пациенти не се изолира E. сoli.  
       Смущаващи са данните, че 40% от наблюдаваните болни с бактериална 
невроинфекция са етиологично неуточнени. Това би могло да се обясни с факта, че 
при 19 (52.8%) от тях е провеждана антибиотична терапия преди извършването на 
лумбална пункция, което затруднява културелното доказване на причинителя. Освен 
това, само при малка част от пациентите се проведе mPCR тест. Данните за честота на 
етиологично неуточнените БМ корелира с данните на някои автори (Brouwer M.et al, 
2010; Wall E. et al, 2013), докато други съобщават знaчително по-висока честота - 
58.5% (Дойчинова Ц., 2006), 67% (Mihret В. et al, 2016).  
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       Разпределението на болните по пол показва превалиране на случаите при мъже, в 
съотношение 1.6:1, както при децата (до 18 г.), така и при възрастните (над 18 г.). 
Средногодишната заболяемост при мъжете е 1.62 пъти по-висока от тази на жените 
(съответно 5.58 и 3.45 на 100 000). Установената по-висока заболяемост при мъжете ги 
определя като по-рисков пол за възникването на бактериална невроинфекция. 
Получените от нас резултати за превалиране на мъжкия пол корелират с повечето 
проучвания, въпреки че според някои автори мъже и жени боледуват еднакво често 
(McMillan D. et al, 2001).  
       Разпределението на болните по местоживеене (град/село) установява, че повечето 
от възникналите случаи са сред градското население (73.3%). При изчисляването на 
заболяемостта обаче не се установява статистически значима разлика. 
        Разпределението на болните по етнос показва, че относителният дял на ромите е 
по-малък от този на българите (31.11%). Като се има предвид, че ромското население в 
Пловдивска област е около 20%, то заболяемостта при тях се оказва около 2 пъти по-
висока. В нашето проучване лошите санитарно-хигиенни условия на живот не се 
открояват като рисков фактор за възникването на БМ/МЕ, тъй като болшинството от 
пациентите (84.4%) живеят при добри социално-битови и хигиенни условия. 
         Разпределението на болните по професия не очертава професионално 
застрашена група. Сред контактните на нашите пациенти не се открива друг доказан 
случай със същото заболяване, но 20% от болните съобщават за контакт с лица, имащи 
симптоми за остро респираторно заболяване. Възможно е етиологията на тези ОРЗ 
(или на част от тях) да е същата като на възникналата невроинфекция. 
        Не се установява изразена сезонност при БМ/МЕ, което би могло да се обясни с 
пъстрата етиологична структура на заболяванията и сравнително малкия брой на 
случаите (общо 90, средно годишно по около 25), който не е достатъчен, за да се 
оформи ясно изразена сезонност.  
         Средната заболяемост от бактериални невроинфекции за периода 01.01.2016 – 
31.12.2018 е 3.95/100 000, варирайки от 2.84 през 2017 до 4.94 през 2018. Тази 
заболяемост е малко по-ниска в сравнение със заболяемостта от вирусни 
невроинфекции за същия период (4.6/100 000). Установената от нас заболяемост е 
почти идентична със заболяемостта в повечето европейски страни и значително по-
ниска от заболяемостта в развиващите се страни, в някои от които е до 10 пъти по-
висока (van de Beek D. et al, 2006). 
         Анализът на заболяемостта по възрастови групи установява, че тя е най-висока 
при кърмачетата – 31.45/100 000, следвани от децата 1-4 г. – 10.09/100 000. Тези 
резултати определят ранната детска възраст като най-рискова за възникването на 
бактериална невроинфекция. 
          Средната смъртност от бактериални невроинфекции е 1.25/100 000, варирайки 
от 0.9 през 2017 г. до 1.49 през 2016 г. Средният леталитет в периода 2016 - 2018 г. е 
все още неприемливо висок - 31.5%. Смъртността и леталитета при бактериални 
невроинфекции са значително по-високи в сравнение с вирусните: смъртност – 1.25 
срещу 0.46/100 000; и леталитет - 31.5% срещу 9.4% за вирусни. Тези резултати 
определят бактериалните невроинфекции като по-тежко протичащи и с по-голяма 
опасност за фатален край.  
          Данните за леталитета при нашите 90 пациенти (33.3%) се различават от тези на 
европейски автори, съобщаващи 18-25% леталитет (van Ettekoven C. et al, 2017), и 
американски с 14.3% (Thigpen M. et al, 2016). В Субсахарна Африка леталитетът е 
значително по-висок – 41-70% (Tenforde M. et al, 2019; Edmond K. et al, 2010). 
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        При анализа на общата заболяемост в Пловдивска област от БМ/МЕ за периода 
2007-2018 г. не се открива съществена динамика. Прави впечатление много ниската 
заболяемост от уточнени БМ/МЕ за периода 2010-2013.  
        Ваксинопрофилактика. При проучването установяваме, че никой от пациентите 
не е имунизиран срещу N.meningitidis. Ваксината не е включена в имунизационния 
календар, но тя би могла да се приложи като препоръчителна на лица от рискови 
групи. Никой от възрастните пациенти не е имунизиран и срещу H. influenzaе тип b, а 
срещу S.pneumoniae - само една жена с придружаващо онкологично заболяване.  
        От децата в нашето проучване, 18 подлежат на имунизация срещу H. influenzaе 
тип b и S.pneumoniae. От тях 7 деца (38.9%) не са имунизирани. При 3 от тях са 
налице противопоказания. Останалите 4 деца (от ромски произход) или 22.2% не са 
имунизирани по неясни причини. Считаме, че вероятно не са заведени от родителите 
си, и не се проследяват от личен лекар / педиатър. В случая тези 4 деца не заболяват от 
двете ваксинопредотвратими невроинфекции. 
        Интересно е, че наблюдаваме три случая на пневмококов менингит при 
имунизирани деца с PCV-10. Вероятно заболяването при тях се причинява от 
пневмококов щам, който не е включен в прилаганата ваксина. За едното дете това 
предположение се доказва чрез серотипиране на изолата. Появата на нови серотипове 
които не са включени в наличните пневмококови ваксини, и т.нар. феномен на 
серотипово заменяне (serotype replacement) се очертава като проблем с нарастващо 
здравно значение. Много автори по света съобщават подобни данни за появата на 
неваксинални щамове и нарастващата им честота като причинители на невроинфекции 
(Srifeungfung S. et al, 2014; Andrew R. et al, 2015).         
       Данните, че коморбидитетът е по-характерен за възрастните са общоизвестни. 
Интересни са нашите наблюдения, че хронично заболяване липсва само при  13.8% от 
възрастните, докато при децата този процент е значително по-висок (68%). Най-чести 
са сърдечно-съдовите заболявания, които се срещат само при възрастни (53.8%). Тези 
данни се различават от литературните, които съобщават по-ниска честота на ССЗ 
(Bodilsen J. et al, 2014). 
       Прави впечатление по-високата честота на захарен диабет при нашите болни 
(16.7%) в сравнение с данните на други автори. Проучване на van Veen K. et al, 2016 в 
което 13% от пациентите са диабетици, захарният диабет се асоциира с 2-пъти по-
висок риск от възникване на бактериален менингит и е независим прогностичен 
фактор за смърт. Подобно на други проучвания най-голяма е честота на диабета при 
заболелите от листериозен и пневмококов менингит (Weisfelt M. et al, 2006).  
        Честотата на хипергликемия при постъпването (69%), е в унисон с наблюденията 
на Schut E. at al, 2016; и Weisfelt M. et al, 2010. Малка част от тях са диабетици (16.7%). 
Смятаме, че хипергликемията е физиологична стресова реакция. 
        В литературата онкохематологичните заболявания (с честота 6%) се коментират 
като значим рисков фактор за тежко протичане и неблагоприятен изход (Pruitt A.et al, 
2012; Costerus M. et al, 2016). В нашето проучване повечето пациенти с придружаващи 
онкохематологични заболявания (7.8%) завършват фатално – 4/6 (66.7%). 
        ХИВ-инфекция имат 6.7% от болните. Този относителен дял  на ХИВ+ пациенти 
се различава съществено от западноевропейски и американски проучвания, където е 
много по-нисък (1 – 5.8%) (Vigil K. et al, 2018), както и от проучвания в африкански 
страни, където 87 – 90% от болните с бактериален менингит са ко-инфектирани с ХИВ 
(Wall E. et al, 2017; Tenforde M. et al, 2019).   
         Данните за злоупотреба с алкохол при нашите болни (6.2%) леко надвишават 
съобщаваната в литературата честота на алкохолизъм (4 – 6%), но са аналогични по 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schut%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19426501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costerus%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26802096
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клинично протичане – често съпътстваща пневмония, системни усложнения и 
идентичен леталитет от 25%. Алкохолизмът се приема за имуносупресиращ фактор. 
Алкохолиците са с потиснат имунен отговор, имат по-голям риск от черепно-мозъчни 
травми и развитие на хронично чернодробно заболяване (van Veen K. et al, 2017). От 
нашите пациенти алкохолици, има такива с травма на глава и  чернодробна цироза.    
      Установените в проучването данни за прекаран отит и/или синузит през 
последните 3 месеца при 28% от децата, и 13.8% от възрастните, са сходни с тези 
съобщавани от други автори (Brouwer M. et al, 2010; Geyik M. et al, 2002). 
Болшинството пациенти са с пневмококов и по-рядко с неуточнен менингит. Не е 
невъзможно при тях причинителят да е S. рneumoniae, но идентифицирането му да е 
било неуспешно.  
        Бактериалните невроинфекции, асоциирани с травма на главата, са 6.7%, като 
подобна честота е съобщавана и от други автори (Tebruegge M. et al, 2008; Adriani K. et 
al, 2015;). Травмата вероятно е причина за поява на анатомичен дефект на черепните 
кости, предразполагащ към бактериален менингит, а често и рекурентен епизод. 
Риноликвореята (3.3%) обикновено е резултат от наличието на вроден или по-често 
травматичен дефект на черепни кости. 
         Честотата на спленектомия в нашето проучване (2.2%) е идентична с чуждите 
публикации.  Adriani K. et al., 2013 съобщават, че 2.5% от пациентите с менингит са с 
анатомична или функционална аспления. При тях етиологичен причинител е само S. 
pneumoniae, докато при нашите болни менингитът се причинява от S. pneumoniae и L. 
тonocytogenes. 
         Предшестваща хирургична операция (без вентрикулоперитонеалното шънтиране 
при децата с вродена хидроцефалия) има в 3.3%. Това са пациенти главно със 
стафилококов менингит. Сходни са данните на  Pintado V. et al, 2002. 
         Данните на van de Beek D et al, 2010 за съпътстващ отит или синуит в 32.5%, 
пневмония в 15.2% и сепсис в 13% от възрастни пациенти с БМ, са близки до нашите. 
Със стафилококов менингит са 67% от нашите септични пациенти, значително по-
висока от посочената в литературата честота (44%) (Brouwer M. et al, 2009). 
         В синхрон с литературните данни фебрилитет над 37.5о С се регистрира при 
почти всички болни с БМ (96.7%) независимо от причинителя и възрастта. 
Главоболието  е значително по-често при възрастните (66.2%) в сравнение с децата 
(40%). Обратно, повръщането е по-често при децата (80%), отколкото при възрастните 
(43.1%). Подобни данни за честотата на основните клинични сипмтоми се съобщават 
от редица изследователи в Европа (van de Beek D. et al, 2006; Paradowska-Stankiewicz I. 
et al, 2013). ОКГДП се установява в 28.9% от нашите болни, което не се анализира в 
чуждата литература. Интерес представлява ниската честота на фотофобия (17.8%), 
което е неочакван резултат. Не е невъзможно действителната честота на фотофобията 
да е по-висока, тъй като при прегледа пациентите често я пропускат, ако не се пита 
насочено за този симптом. Впечатление прави, че диарийният синдром е най-чест при 
пациентите с листериозен менингит (25%), вероятно защото листериозата е инфекция 
с алиментарен път на предаване и може да причини гастроентерит.  
       По отношение на нарушенията в съзнанието нашите резултати се припокриват с 
литературните.  
       Според нашите данни от менингорадикулерния синдром най-често болните имат 
вратна ригидност (92.2%) и положителен симтом на Керниг (60%), и значително по-
рядко горен и долен Брудзински. Подобни са клиничните данни на Curtis S. et al, 2010; 
Brouwer M. et al, 2012. Поради ниската сензитивност на вратната ригидност 31%, 
Керниг 11% и Брудзински 9%, тяхната липса не може да отхвърли диагнозата 
бактериален менингит (Препоръка А - ESCMID guideline, 2016).  
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       Относителният дял на увреждания на ЧМН при наблюдаваните болни (7.8%) е 
неколкократно по-нисък в сравнение с данните на van de Beek D. et al, 2010, които 
описват парези на ЧМН при 28% от пациентите. Честота на огнищна неврологична 
симптоматика от 10% (периферни парези / парализи) също е по-ниска в сравнение с 
европейски проучвания 15 – 34% (Dauchy F et al, 2007; Domingo P, 2013). 
       В нашето проучване гърчове се регистрират при 24% от децата и 18.5% от 
възрастните. Те са индикатор за по-тежко протичане на заболяването. По данни на 
ESCMID guidlines според различни проучвания 10 – 56% от децата с бактериален 
менингит имат гърчове, като леталитетът при тях е по-висок (37.3% срещу 4.43%). 
При възрастните се съобщава за гърчове в 15% (Corrêa-Lima et al, 2015), резултати 
които са близки до нашите. 
       Получените данни за наличие на обрив (24% от децата и 15.4% от възрастните) се 
различават от чуждите публикации. В литературата се описва значително по-висока 
честота както при деца (39 – 51%) така и при възрастни (20 - 26%) (Vasilopoulou V. et 
al, 2011; Snaebjarnard K. et al, 2013). По-високата честота при децата вероятно се 
дължи на по-големия дял менингококови менингити в детска възраст, при които най-
често има обрив.  
        Отклоненията в хематологичните показатели при нашите пациенти са обичайни за 
бактериално възпаление. Левкоцитоза има в 60%, а левкопения в 3.3%. Нашите 
наблюдения подкрепят тезата, че левкопенията е лош прогностичен белег (Кънева Ж, 
1979), защото при всички пациенти с левкопения изходът е фатален. Тромбоцитопения 
имат главно болните със стафилкоков менингит (75%), вероятно поради високата 
честота на съпътстващо септично състояние.  
       При нашите пациенти най-чувствителен възпалителен маркер е С-реактивният 
протеин, завишен в 86%, следван от СУЕ (65%) и фибриноген (61.6%). Според 
клинични проучвания повишените нива на CRP се асоциират с по-висока честота на 
неврологични усложнения и са предиктор за неблагоприятн изход (Fuentes-Antrás J. et 
al, 2019; Bijlsma M. et al, 2016). 
       Получените резултати за високата честота на хипоалбуминемия, особено при 
стафилококови БМ/МЕ (100%), не са неочаквани като се има предвид тежкото 
протичане на бактериалните невроинфекции. Смятаме, че завишените стойности на 
урея (35%), и креатинин (17%) при постъпване в клиниката се дължат на тежката 
интоксикация и дехидратация вследствие на болестта, тъй като само 7.8% имат 
предшестващо хронично бъбречно заболяване. При повечето болни нивата на азотните 
тела се нормализират вследствие на рехидратиращата терапия, с изключение на тези с 
предшестваща нефропатия и изявила се остра бъбречна недостатъчност като системно 
усложнение (8.9%). 
       Данните за висока честота на хипонатриемия (44.4%) корелира с данните на други 
автори, които съобщават за хипонатриемия при 37.5% при възрастни и 66.6% при деца 
(Czupryna P. et al, 2016; Zheng F. et al, 2019). Няма съществени различия в честота й 
според етиологичния причинител.   
       Ликворният синдром е основа за поставяне на диагнозата бактериален менингит. 
При нашите болни ниска ликворна глюкоза има само при 45.6%, но това се дължи на 
хипергликемията в голяма част от пациентите (69%). Затова по-показателно е 
отношението ликворна / кръвна глюкоза, което е ≤ 0.4 при 57.8% и в интервала 0.4 – 
0.6 при 25.6% от болните. 
         Резултатите на ликворната йонограма показват, че най-честото отклонение е 
хипохлоррахията (63.8%), подобно на данните на други автори (Пекова Л., 2019). 
        Ликворните отклонения в различните етиологични групи могат да се обобщят по 
следния начин:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuentes-Antr%C3%A1s%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30994177
https://www.tandfonline.com/author/Czupryna%2C+Piotr
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31114536
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        Менингококовите менингити се характеризират с изразена плеоцитоза > 1000 
х106/l и ликворен белтък до 1 g/l (60%). Ликворна глюкоза е в референтни граници в 
100%, а отношението ликворна / кръвна глюкоза > 0.6, се установи в 60% от случаите. 
Тези резултати се различават от „класическите” норми за бактериален менингит.  
        При пневмококовите менингити плеоцитоза > 1000 х106/l в 53% от болните, 
изразена протеинорахия > 1 g/l в 88.2%, отношение ликворна / кръвна глюкоза ≤ 0.4 в 
82.4%, обикновено са в синхрон с приетите характеристики за бактериален менингит.  
       При стафилококовите менингити плеоцитоза > 1000 х106/l има само в 25% от 
пациентите. В  останалите случаи е в интервала 100 – 1000 х106/l в 33%, като клетките 
дори са в норма в 25%. Протеинорахия > 1 g/l обаче има при 83.3%, а глюкозното 
отношение е ≤ 0.4 в 41.7%. Възможно обяснение за тази по-ниска реактивност в 
ликвора е, че менингитът е вторичен в хода на системна стафилококова инфекция. 
       При листериозните менингити преобладава умерена плеоцитоза 100 - 1000 х106/l в 
87.5%, изразена протеинорахия > 1 g/l в 100%, и глюкозно отношение ≤ 0.4 в 100%, 
Нашите данни се различават от тези на други автори, съобщаващи по-леки отклонения 
на показателите при L. тonocytogenes, повече като на асептичен ликворен синдром 
(Amaya-Villar R. et al, 2010; Arslan F. et al, 2015).  
        В нашето проучване установяваме, че нивата на имуноглобулини (IgG, IgA, IgM) 
в ликвор са повишени, докато серумните им нива са в референтни граници. 
Повишаването на имуноглобулиновите нива само в ликвор би могло да се обясни с 
локалния възпалителен процес в ЦНС и интратекалната им синтеза. Разликата в 
имуноглобулиновите нива между бактериални и вирусни менингити е количествена. 
Ликворните нива на IgG, IgA, IgM са значително по-високи при бактериалните в 
сравнение с вирусните невроинфекции, което е в унисон с установените данни 
(Forsberg Р. et al, 1986; Дойчинова Ц., 2006). 
        В проучването анализираме нивата на проинфламаторните (IL-6, IL-8 и TNF-α), и 
антиинфламаторните (IL-10 и IL-12 (p40)) цитокини в три групи пациенти – с 
бактериален менингит, вирусен менингит и енцефалопатия. Нашите резултати за по-
високи ликворните нива на петте изследвани СК в сравнение със серумните корелират 
с данните на Perdomo-Celis F. et al, 2015; Montasser F. et al, 2015. 
        Получените резултати за по-високи нива на IL-6, IL-8, IL-10 и IL-12 (p40) в 
ликвора при пациенти с бактериален менингит в сравнение с тези с вирусен менингит 
и енцефалопатия кореспондират с данните на редица автори (Pinto Junior V, 2011; 
Abdelmoez A. et al, 2014). Има единични съобщения според които между цитокиновите 
нива на бактериални  и вирусни менингити няма разлика ( Xu J. et al, 2020; Belogurov 
A. et al, 2016). 
        Данните за значително по-високи нива на TNF-α в ликвора при бактериален 
менингит в сравнение с енцефалопатии и вирусен менингит категорично корелират с 
литературните данни  (Barichello T. et al, 2009). 
       Нашите резултати за по-високи IL-6, IL-8, IL-10 и IL-12 (р40) в серум при 
бактериалните менингити в сравнение с вирусните са аналогични на литературните 
(Takahashi W. et al, 2014; Yilmaz Е. et al, 2002). Нивата им са по-високи и спрямо 
енцефалопатиите. Интересно е, че серумните IL-6, IL-8, IL-10 и IL-12 (р40) при 
енцефалопатии надвишават нивата при вирусни менингити. Причината за това не е 
ясна. Не откриваме подобни резултати и в литературата.          
       Резултатите при нашите болни че ликворните IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (р40) и TNF-α 
могат да бъдат надеждни маркери за диференциална диагноза подкрепят данните на 
Liu Q. еt al, 2020 и Srinivasan L. at al, 2016. Интересни са данните за сигнификантно 
по-високото ниво на серумния IL-6 при БМ в сравнение с ВМ и енцефалопатии. Не 
откриваме данни в литературата за ролята на серумния IL-6. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0165572886900366#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montasser%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26939244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barichello%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19835931
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      Нашето проучване установява множество корелационни зависимости между 
нивата на изследваните цитокини в ликвор и серум при пациенти с бактериални 
невроинфекции. Това потвърждава тяхната мултифункционалност в патогенезата и 
патофизиологията на възпалителния процес в ЦНС.  
        Ликворният TNF-α корелира позитивно и умерено с ликворните нива на IL-6, IL-
8, IL-10, IL-12 (р40), и негативно с глюкозата. Това частично съвпада в данните на 
други автори, според които TNF-α корелира и с трите основни диагностични 
показатели в ликвор – левкоцитен брой, белтък и глюкоза (Prasad R. et al, 2014; Lv S. 
еt al, 2014), докато в нашето проучване това не се доказва за WBC и белтъка. 
Установяваме корелация между рутинно изследваните ликворни показатели и някои 
СК в ликвор. Концентациите на глюкоза са в негативна, умерена корелация и с 
ликворните IL-8 и IL-10, а ликворния белтък корелира позитивно и умерено 
единствено с IL-12 (р40).  
        Серумните нива на IL-6, IL-8, IL-10 IL-12 (р40) са в умерена, позитивна корелация 
помежду си. По отношение на клинико-лабораторните показатели в ликвор 
единствено между глюкозата и серумния IL-6 се доказва негативна, слаба корелация. 
В литературата не се откриват данни за подобни корелационни зависимости на 
серумните цитокини при пациенти с бактериален менингит.  
        Данните за корелация между ликворните нива на СК с протеинорахията и 
глюкорахията са в синхрон с тези на повечето чуждестранни проучвания (Zhao J. et al, 
2014; Hussien M. et al, 2016), но се раличават от тези на други  (Kepa L.et al, 2014). 
        Нивата на някои от изследваните СК корелират с тежестта на менингита. При  
нашите болни нивата на ликворните и серумните СК са по-високи в групата с тежко 
протичане, като разликата е сигнификантна за ликворния IL-10 и неочаквано за 
серумния IL-8. Kepa L. et al, 2014 установяват, че IL-6 корелира с тежестта на 
менингита, което не се доказва при нашите болни. Други автори като Hussien M. et al, 
2016 и Takasaki J. et al, 2005, анализирайки съответно IL-8 и IL-12, също не откриват 
корелация между нивата им и тежестта на заболяването. Не откриваме проучвания за 
корелация между тежест и нива на ликворния IL-10 и особено серумния IL-8. 
      Анализирайки връзката между ликворните СК нива и наличието на неврологични  
усложнения при БМ, установяваме, че от петте изследвани цитокини IL-10 и TNF-α са 
с многократно по-високи средни концентрации в ликвор при пациентите с 
усложнения, но без статистически значима разлика. Mukal A. et al, 2006 също не 
откриват корелация между наличието на усложнения и нивата на изследваните от тях 
цитокини TNF-α и IL-6. 
       Аналогично сравнявайки серумните СК нива между пациенти с и без системни 
усложнения, не се установяват сигнификантни разлики в концентрациите на 
серумните цитокини, леко по-изразени за IL-12 (р40) и TNF-α. В литературата не 
откриваме данни за корелационна връзка между серумни СК и усложнения. 
       Повишаването на антиинфламаторните цитокини IL-10 и IL-12 в ликвор при 
усложнения вероятно е опит на имунния отговор на макроорганизма да овладее 
тежката възпалителна реакция и възникналите усложнения.  
      Връзката между цитокиновите нива и прогнозата е обект на много научни 
проучвания, с противоречиви резултати. Най-много данни има за TNF-α, като 
потенциален индикатор за лоша прогноза и фатален край.  
      При нашите болни серумните нива на цитокините, с изключение на IL-10, са по-
високи при починалите. Най-отчетлива е разликата в ликворните нива на IL-10 и TNF-
α, въпреки че различията не са сигнификантни, вероятно поради невисокият брой 
пациенти. Смятаме,че IL-10 и TNF-α биха могли да се използват като предиктори за 
фатален край.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prasad%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24138950
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lv%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24712836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24712836
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      Анализирането на серумните СК показва сигнификантно по-високи нива на IL-6 и 
IL-8 при починалите пациенти. В литературата не откриваме данни за тези серумни 
показатели, за да ги сравним с нашите резултати.  
         Усложненията, които установяваме при нашите болни са идентични с данните 
на редици чуждестранни автори. От неврологичните усложнения не се установява 
единствено субдурален емпием, който е с честота 3% според чужди публикации 
(Millichap J. et al, 2013; Dakkak M. et al, 2015).   
       Нашите резултати за честота на хидроцефалията (3.3%), се различават от 
литературните данни, които съобщават честота 5% дори 21% в проучване в Тайван 
при възрастни и 7% при деца (Wang K. et al, 2005; Edmond K. et al, 2010). Установената 
честота на мозъчен абсцес от 2.2% корелира с посочената в литературата (Jim K. et al, 
2016; Woodhouse A. et al, 2017).  
       Впечатление прави по-ниската честота на исхемичен мозъчен инсулт при 
възрастните пациенти (4.6%). По литературни данни тази честота е значително по-
висока 8.8 - 25% (Klein M. et al, 2016; Bodilsen J. et al, 2014). Хеморагичен инсулт се 
съобщава в 2.1-2.8% (Mook-Kanamori B. et al, 2012), но при нашите болни не се 
доказва. Установяваме исхемия само в 4% от децата, докато в канадско проучване 
исхемичен инсулт има в 37% от случаите (DunbarM. et al, 2018). 
 
 

6. ИЗВОДИ 
 

1. Бактериалните невроинфекции са съществена част в структурата на 
инфекциозните заболявания със заболяемост 3.95/100000. Най-засегната е 
възрастта под 1г. и между 1 и 4г. и мъжкия пол. Заболяването се среща 
целогодишно, с известен преваленс от януари до юли. 
 

2. Най-честите етиологични причинители на бактериални невроинфекции при 
възрастни са S. pneumoniaе и Staphylococcus spp., в детската възраст – N. 
meningitidis и S. pneumoniaе. 

 
3. След въвеждане на имунопрофилактиката (Hib, PCV-10) през 2010 г. в периода 

на наблюдение няма деца с H. influenzaе менингит, а при възрастни случаите са 
единични. 

 
4. Болшинството от пациентите с бактериални невроинфекции са със значителен 

коморбидитет (76.8%) и множество рискови фактори (37.8%) за възникване на 
менингит и/или тежко протичане – имуносупресия (ХИВ, имуносупресиращи 
медикаменти) (16.7%), диабет (16.7%), алкохолизъм (6.2%), отогенно 
заболяване (17.8%), травма на глава (6.7%), риноликворея (3.3%), хирургични 
манипулации (3.3%). Отогенните съпътстващи заболявания са характерни за 
пневмококови (70.6%), а сепсисът – за стафилококови невроинфекции (50%). 

 
5.  Най-честите клинични прояви на бактериалните невроинфекции са фебрилитет 

(96.7%), вратна ригидност (92.2%) и количествени нарушения в съзнанието 
(67.8%); главоболие (58.9%) по-често при възрастни; повръщане (53.3%) по-
често при деца.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jim%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22120596
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135730391730227X#!
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6. Леталитетът е  33.3 %, като при деца е 8%, а при възрастни - 43.1%. При L. 
monocytogenes и Staphylococcus spp. менингити, при които има най-много 
неврологични и системни усложнения, леталитетът е съответно 50% и 41.7%.  

 
7. Ликворните нива на IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (р40), и на TNF-α при пациенти с 

бактериални невроинфекции са по-високи в сравнение с вирусни 
невроинфекции и енцефалопатии. 
Ликворните нива на IL-8, IL-10, TNF-α, и серумното ниво на IL-6 корелират с 
глюкорахията, а тези на ликворният IL-12(р40) - с протеинорахията.  
Нивата на IL-10 в ликвор и IL-8 в серум корелират с тежестта на протичане.  
Повишените серумни нива на IL-6 и IL-8 се асоциират с фатален изход. 

 
 

7. ПРИНОСИ 
 

7.1. Приноси с оригинален научен характер 
 

1. Проучена е етиологичната структура на съвременните бактериални 
невроинфекции и е потвърдено значението на S. pneumoniaе като водещ 
етиологичен агент, както и нарастващото значение на някои етиологични 
причинители (L. monocytogenes, Staphylococcus spp);  

 
2. Направен е сравнителен анализ на епидемиологичните и клинични 

характеристики на бактериалните невроинфекции при деца и възрастни; 
 

3. Направен е сравнителен анализ на клиничните характеристики и клинико-
лабораторни показатели между бактериални невроинфекции с различна 
етиология; 

 
4. Проучени са цитокиновите нива (IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (р40), TNF-α) в ликвор 

и серум при пациенти с невроинфекции; 
 

5.  За пръв път в страната са установени корелационни зависимости между някои 
от посочените цитокини с класически клинично-лабораторни показатели в 
ликвор (WBC, белтък, глюкоза), както и с тежестта на заболяването, наличието 
на усложнения и изхода.  

 
7.2. Приноси с научно приложен характер 
 

1. Подробно са представени придружаващите заболявания и рисковите фактори за 
възникване на бактериални невроинфекции;  

 
2. Предложен е практически алгоритъм с цел да се оптимизира лечебно-

диагностичния процес при пациенти със съмнение за невроинфекция. 
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