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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
НА КИРИЛИЦА 
ГИТ  - гастроинтестинален тракт  
ГМ  - гладки мускули  
ДГПИП - диария и гастроентерит с предполагаем инфекциозен произход  
ДНК  - дезоксирибонуклеинова киселина 
ПМК   - псевдомембранозният колит  
ССА  - спонтанна съкратителна активност  
СУЕ  - скорост на утаяване на еритроцитите 
СЧТ  - стомашно-чревен тракт 
 
НА ЛАТИНИЦА 
АСh  - acetylcholine 
BE  - base excess 
СA  - calcium 
cAMP  - cyclic adenosine monophosphate 
CCEY  - cefoxitin-cycloserin-egg-yolk agar 
CDBA - Clostridium difficile brucella agar 
CDAD - Clostridium difficile- associated disease 
CDI  - Clostridium difficile infection 
CDT  - cytolethal distending toxin 
CGRP  - calcitonin gene-regulated peptide 
СК  - cytokines  
CD  - Clostridium difficile  
CREA  - creatinine 
CT  - computed tomography 
ECDC  - European Centre for Disease Prevention and Control 
ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay  
EIA  - enzyme immunoassays 
FDA  - The Food and Drug Administration of the United States 
GABA - gamma butyric acid 
GDH  - glutamate Dehydrogenase 
GRP  - gastrin releasing polypeptide 
GTPase  -  guanosine triphosphatase 
IDSA   - The Infectious Diseases Society of America 
K  - potassium 
LCMK - light-chain myosin kinase 
mPCR  - multiplex polymerase chain reaction 
NAAT - nucleic acid amplification test 
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NEU  - neutrophils 
NO  - nitric oxide 
NPY  - neuropeptide Y 
PACAP - pituitary adenylate cyclase activating Polypeptide 
PCR  - polymerase chain reaction  
PGE2  - prostaglandin E2 
PHI  - peptide histidine isoleucine 
PLD  - phospholipase D 
PYY  - peptide YY 
PKA  - protein kinase A 
PKC  - protein kinase C 
RT- PCR - real-time polymerase chain reaction 
SHEA  - The Society for Healthcare Epidemiology of America 
TcdА  - toxin А of Clostridium difficile 
TcdB  - toxin В of Clostridium difficile 
TRH  - thyrotropin-releasing hormone 
VIP  - vasoactive intestinal polypeptide 
WBC  - white blood cells 
5-HT  - serotonin 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Clostridium difficile-асоциираната диария (CDAD) е остро инфекци-

озно заболяване, което се причинява от токсините на Clostridium difficile. 
Характеризира се с псевдомембранозно възпаление на лигавицата на ко-
лона. Протича с токсиинфекциозен синдром, диария, левкоцитоза и хипоал-
буминемия. Често има протрахиран или рецидивиращ ход и е причина за 
значителен морбидитет и леталитет. 

Clostridium difficile е повсеместно разпространен. Той колонизира гас-
троинтестиналния тракт (ГИТ) на 60% до 70% от новородените и кърмаче-
тата, но при тях не предизвиква заболяване. Пълна загуба или значително 
намаляване на естествената колонизация с Clostridium difficile настъпва 
около 12-ти до 18-ти месец след раждането и съвпада с развитието на нор-
малната флора на дебелото черво. Clostridium difficile се открива в ГИТ на 
около 3% от здравите юноши и възрастни и колонизацията се увеличава с 
20% – 30% в болнични заведения и до 50% в социални домове за здравни 
грижи (хоспис, старчески дом). 

Решаващ за реализиране патологичния потенциал на Clostridium 
difficile е нарушеният баланс на нормалната чревна флора. Основният рис-
ков фактор за нарушения микробиом на червата е антибактериалното лече-
ние, независимо от вида и начина на приложение. Други рискови фактори 
са лечение с инхибитори на протонната помпа и Н-2 блокери, химиотерапия, 
имуносупресия, неутропения или напреднала ХИВ-инфекция, заболявания 
на ГИТ, хирургични или инвазивни процедури, придружаващи заболявания 
(бъбречна недостатъчност, диабет, цироза), перипартален период и др. 

В съвременния свят Clostridium difficile е един от водещите причини-
тели на вътреболнични инфекции. Отчита се нарастване честотата на коло-
низация с Clostridium difficile и CDAD с напредването на възрастта и про-
дължителността на престоя в болници или социални домове. 

Клиничният спектър на Clostridium difficile асоциираните заболявания 
варира от леки, антибиотико-свързани, самоограничаващи се диарии до 
тежки, живото-застрашаващи колити, токсичен мегаколон или чревни улце-
рации с кървене, перфорация и шок. Сериозен проблем са рецидивите при 
CDAD, които се установяват в около 50% от случаите и честотата им прог-
ресивно нараства след всеки следващ рецидив с 45% до 65%. 
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Епидемиологията и патографията на инфекцията, причинена от 
Clostridium difficile (CDI)  драматично се промени след 2000 г, като се отчита 
сигнификантно нарастване на случаите и тежестта на заболяванията в Ев-
ропа, САЩ и Канада. Зачестяват случаите на CDI придобити в обществото 
и при необичайни групи от населението (родилки). Това доведе до повишен 
интерес, интензивни проучвания в областта на етиологията, патогенезата и 
търсене на нови терапевтични, и превантивни стратегии. 

Липсата на фундаментална база трасираща еднозначни, приемливи ва-
рианти за систематизиране механизмите на непосредствено действие на 
TcdА и TcdВ върху контрактилитета на ГМ, аргументира търсенията в нас-
тоящия труд. 

Кои са причините за промяна на епидемиологичните характеристики? 
Кои са циркулиращите серогрупи и щамове в нашия географски регион? 
Кои са основните рискови фактори за възникване на CDI, за тежко проти-
чане, рецидивиращ ход и сериозна прогноза? Какво е участието на цитоки-
ните, какъв е ефекта на екзотоксините за развитие на диарийния синдром и 
общо-токсичната симптоматика при заболяването? 

Все още редица моменти от патогенезата на Clostridium difficile ин-
фекцията не са добре проучени. Това са въпроси, които обуславят необхо-
димостта и актуалността на настоящия дисертационен труд. 
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II ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 

ЦЕЛ. Да се проучат съвременните клинико-епидемиологични характерис-
тики и някои патогенетични механизми на Clostridium difficile асоциирана 
диария при хоспитализирани болни в УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив” 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Да се проучи разпространението на CDI при хоспитализирани пациенти. 

2. Да се анализират клиничният ход и лабораторните отклонения на CDI. 

3. Да се проучат концентрациите на набор от цитокини TNF, IL-1, IL-6, IL-
8, IL-10 в серумни и фекални проби на болни с CDI и да се потърси корела-
ция между тях, както и корелация с тежестта на протичане. 

4. Да се проучи непосредственото влияние на Clostridium difficile токсини А 
и В върху механичната реактивност на изолирани от colon на плъхове ГМ 
препарати към някои основни медиатори, регулиращи мотилитета на сто-
машно-чревния тракт. 
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III МАТЕЛИАЛИ И МЕТОДИ 
 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (МАТЕРИАЛИ) 

В проучването са включени 109 пациенти, лекувани в Клиника по ин-
фекциозни болести на УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив, с етиологично вери-
фициран Cl. Difficile колит, за период от 7 години (01.01.2013 г. – 31.12. 2019 
г.). Участието на всички пациенти е след информирано съгласие, подписано 
от пациента или негов законен представител, одобрено от Комисията по На-
учна етика към Медицински университет – Пловдив с протокол № 
2/13.06.2019 г. При тези пациенти е осъществен детайлизиран анализ на кли-
ничното протичане и лабораторните параметри. За целите на сравнителен 
анализ на някои от параметрите са включени пациенти в острия период на 
други чревни инфекции с диариен синдром, хоспитализирани в клиниката в 
периода на проучването. 

При 27 болни в острия период на „Диария и гастроентерит с предпо-
лагаем инфекциозен произход (ДГПИП)“, 9 от които с Cl. Difficile колит са 
проучени концентрациите на набор от цитокини (TNF-α, IL-1b, IL-6, IL-8, 
IL-10) в серум и фекалии. 

Изследванията са правени в Катедра Микробиология и имунология, 
МУ – Пловдив и Научно-изследователски институт, МУ – Пловдив. Мате-
риалите и изследванията се осъществяват по научно изследователски проект 
№ ДПДП – 02/2018 г. на МУ – Пловдив. 

В експерименталната част на дисертационния труд, за изследване вли-
янието на  Clostridium difficile токсини A/B върху съкратителната активност 
на чревна гладка мускулатура в ex vivo условия са използвани 38 полово 
зрели мъжки плъха порода Wistar с тегло 250-320 g. 

Изследванията са правени в Катедра по медицинска физика и биофи-
зика, ФФ, МУ – Пловдив. 
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МЕТОДИ 

За целите на изследването са използвани следните методи: 

1. Библиографски метод. 

Проведе се библиографско търсене основно в базата данни на 
PubMed/MEDLINE (US National Library of Medicine). Използвани бяха и 
други бази данни като Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) и 
EBSCO Host. Проучени и анализирани бяха данните от редица научни спи-
сания, издавани от Oxford University Press, Elsevier Limited, Cambridge 
University Press, както и от редица български и чуждестранни учебници, 
свързани с информация по проблема. 

2. Епидемиологичен анализ. 

Проучването се осъществи посредством анкетна карта, чрез която са 
събрани, класифицирани и анализирани социо-демографски и индивиду-
ални данни, като: възраст, пол, местоживеене, сезонност, наличие на минали 
и настоящи заболявания, определяне на конкретни фактори, които доприна-
сят за възникване на заболяването. 

3. Клиничен метод:  

3.1. Анамнестични данни. 

Снета е подробна анамнеза с описание на клиничната характеристика 
на заболяването: наличие или не на фебрилитет (стойности и продължител-
ност), характеристика на диарийния синдром (брой изхождания/24 часа, 
консистенция, наличие или не на патологични примеси), горно-диспептичен 
синдром (гадене, повръщане), наличие или не на болки в корема, тежест на 
заболяването. Определени са придружаващите заболявания и рисковите 
фактори за възникване на заболяването при проучените пациенти.  

3.2. Физикално изследване. 

На всеки пациент е извършен подробен клиничен преглед за оценка 
на цялостното здравословно състояние и откриване на патологични откло-
нения от страна на различни органи и системи. Физикалният статус 
включва: оглед на кожа и видими лигавици (включително тургор и еластич-
ност на кожата), език (сухота, наличие или не на налеп) и оро-фарингеална 
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област; палпация на периферни лимфни възли; оглед и палпация на щито-
видна жлеза; статус на бял дроб и сърце (особено внимание се обръща на 
сърдечна честота, артериално кръвно налягане); оценява се корем и коремни 
органи – ниво спрямо гръден кош, респираторна подвижност, позволява ли 
дълбока палпация, болезненост при палпация, палпира ли се задебеление 
или туморна формация по хода на интестиналните структури, липсваща или 
налична перисталтика (определя се нейната оживеност), характеристика на 
черен дроб и слезка; оглед на крайници – за налични отоци, палпация на 
периферни пулсации; снемане на неврологичен статус и оценка на психо-
емоционалното състояние на пациента. 

4. Клинично-лабораторен анализ. 

            Направена е оценка на основни хематологични показатели, на се-
румни белтъци, на небелтъчни азотсъдържащи вещества, водно-електролит-
ното равновесие и на киселинно-алкалното състояние. 

5. Методи за етиологична диагностика. 

Те се подразделят на директни и индиректни. 

5.1. Директни методи. 

В настоящия дисертационен труд е използван молекулярно-биологи-
чен метод (PCR) за етиологична диагностика. Изследва се фекална проба. 3-
5g неоформен фецес взет в стерилен съд и се тества чрез мултиплексен PCR 
FilmArray (Biofire).  

5.2. Индиректни методи. 

Стандартният диагностичен тест за CDI е лабораторен анализ на нео-
формени проби от фецес. Ректалните тампони са неподходящи, защото изс-
ледването на токсините не може да се осъществи върху тях. Пробата не се 
нуждае от специална транспортна среда или транспортиране в анаеробни 
условия. Пробите трябва да бъдат транспортирани до лабораторията въз-
можно най-бързо и съхранявани при температура от 2° до 8°С, до момента 
на изследване. Съхранение при стайна температура трябва да се избягва, 
както и повторно замразяване и размразяване, защото тези условия могат да 
инактивират токсините и да намалят чувствителността на анализите.  
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Основният индиректен тест използван в настоящия дисертационен 
труд е enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Фекална проба за ток-
сини А/В на Clostridium difficile е изследвана чрез ELISA с тестове на Savyon 
Diagnostics. Концентрациите на цитокините IL-10 (12.5– 400pg/ml), IL-8 
(62.5 – 2000pg/ml), IL-6 (6.25 – 200pg/ml), TNF-α (25 - 800pg/ml),  IL-1b (15.6 
- 500pg/ml) в серум и фекалии са определяни чрез ELISA с тестове на 
Diaclone SAS, (France). Изследванията са извършени мануално и след това 
са отчитани спектрофотометрично (ELISA, TECAN sunrise reader,  Tecan 
Trading AG, Switzerland). 

6. Инструментални методи. 

Проведени са рентгенография на корем и ехография на коремни ор-
гани при съответни показания. 

7. Статистически методи. 

Статистика на собствените клинични резултати е направена с вариа-
ционен и корелационен анализ. За статистически достоверни са приети раз-
личия при ниво на значимост р<0,05. Данните са обработени с помощта на 
Microsoft Excel (USA). 

8. Документален метод. 

В основата му стои механизмът на вникване в съдържанието и сми-
съла на текста. Традиционният анализ на документи с цел извличане на 
данни, необходими за съответното проучване, предполага прилагането на 
различни умения за интерпретация на документалните данни от определена, 
избрана от изследователя гледна точка. Данните, които се съдържат в доку-
мента и които са необходими за реализацията на целите и задачите на съот-
ветното изследване обикновено са в неясен вид или в съответствие с целите 
на създаването на документа. В този смисъл традиционният анализ предпо-
лага необходимостта от своеобразно трансформиране на научния документ 
от неговата първоначална изследователска форма. В конкретния случай част 
от документацията беше под формата на епикризи, както и листове от исто-
рия на заболяването с всички, прикрепени към него компоненти – социо-
демографски данни, анамнеза, статус, проведени изследвания, терапия. На 
базата на тези данни информацията беше извлечена, за да бъде отговорено 
на въпросите в анкетната карта. 
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9. Регистрация на спонтанна съкратителна активност (ССА) и 
реактивност. 

Експериментите са проведени съгласно Изискванията и Правилата за 
работа с лабораторни животни. За проучването е получено разрешително от 
Българска агенция по безопасност на храните: Разрешително № 116 от 18.02. 
2015 г. за използване на животни в опити. Експерименталната работа е одоб-
рена от Комисията по научна етика към Медицински университет – Пловдив 
с протокол № 2/13.06.2019 г. 

В опитите са използвани 38 половозрели мъжки плъха порода Wistar 
с тегло 250-320 g. Спазвани са изискванията за работа с експериментални 
животни според Directive 86/609/EEC. Участващите в експериментите лабо-
раторни животни са поставени при стандартни условия на живот: темпера-
тура 23 ±1оС, смяна на светло и тъмно – 12/12 часа, относителна влажност 
около 45 %. Приблизително 12 часа преди началото на конкретния опит плъ-
ховете са отделени от храна. Експериментите са осъществени върху изоли-
рани гладкомускулни (ГМ) ивици от плъши черва (Wistar rat colon). С цел 
изясняване механизмите на непосредствено действие на токсините върху 
съкратителния апарат на ГМ, бе регистрирана спонтанната активност и кон-
трактилна реактивност на ГМ в условия на изометрично съкращение, чрез 
действие с биологично-активни субстанции и чрез директна електростиму-
лация.   

ГМ препарати се изготвяха in situ, като се отделяше само мускулната 
тькан без мукоза, по следния начин: предварително от проксимален colon 
(2,5 см след цекум) се изолираше участък с дължина около 3–4 cm. Вътре-
луминалното съдържимо бе премахвано чрез промиване с Kребсов разтвор. 
Сегментът се фиксира неподвижно върху стъклен държател с диаметър, 
близък до лумена на червото. ГМ ивица със съответна дължина и направле-
ние, съобразена с целта на изследване и се изрязва без нарушаване на му-
козния слой. При подготовка на препаратите е осигурено периодично обми-
ване на ГМ тъкан с охладен препарационен разтвор. Използваните за регис-
триране на съкратителната активност лонгитудинални препарати от дебе-
лото черво са с дължина 15 – 18 mm и ширина 1.0 – 1.1 mm. Циркуларните 
чревни ивици са с дължина, равна на обиколката на чревната стена в съот-
ветния регион на тракта и ширина 1.0 – 1.2 mm.  

Регистрацията на механичната активност е осъществена по изометри-
чен метод. Това дава възможност за количествена оценка на съкратителните 
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реакции в mN. Готовите ГМ препарати се фиксираха неподвижно в единия 
си край за стъклен държател, а в другия чрез хирургически конец се свързва 
с тензодатчици Swema (Stockholm, Sweden), които трансформират механич-
ната деформация, причинена от съкратителната активност в пропорциона-
лен на големината ѝ електричен сигнал. 

По време на експеримента гладкомускулните препарати бяха фикси-
рани в тъканна вана с разтвор на Кребс* (pH=7.4, to=37oC) със следното съ-
държание (mmol/l): NaCl – 120; KCl – 5.9; CaCl2 – 2.5; MgCl2 – 1.2; NaH2PO4 
– 1.2; NaHCO – 15.4 и glucose – 11.5. Всички химикали, използвани за нап-
равата на разтвора са производство на Merck. Стойността на pH на разтвора 
бе измервана чрез Microcomputer pH-meter 6201 (JencoElectronics, UK).  

Препарационният разтвор, използван при дисецирането на ГМ препа-
рати, съдържаше NaCl / KCl / CaCl2 в отношение 27.2/1.1/1.  

Началното механично напрежение за препаратите, постигнато чрез 
обтягане на тензосистемата бе със стойност, отговаряща на сила на опън 10 
mN. Адаптационният период за установяване на базово ниво на тонуса и 
регулярна спонтанна ССА траеше 60 минути (през този период Кребсовия 
разтвор бе сменян 2 – 3 пъти). Промените на спонтанната механична актив-
ност и тонуса, причинени от въздействието на различни субстанции се от-
читаха спрямо съответната изходна стойност. Силата и честотата са опреде-
ляни като средна стойност от голям брой последователни контракции (около 
10). 

Въздействието с изследваните вещества ставаше чрез добавяне на 
точно определен обем от концентриран разтвор на съответното вещество, 
необходим за постигане на желаната концентрация в тъканната вана. Обе-
мът не надвишаваше 1/100 част от обема на разтвора в тъканната вана. Ви-
талността на ГМ тъкани бе тествана чрез въздействие с 1.10-6 mol/l 
Аcetylcholine в началото на всеки експеримент двукратно. 

Електрическият сигнал от тензодатчиците беше усилван чрез тензо-
усилвател K. Tesar – D 486 (Germany) или Microtechna (Prague, Czech 
Republic). Записването на механичната активност върху хартиена лента се 
осъществяваше чрез рекордер Linseis (Selb, Germany). 

Разтворът на Кребс, контактуващ с гладкомускулните препарати, се 
аерираше непрекъснато по време на експеримента с газова смес О2/СО2 в 
отношение 19/1 (v/v).  
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9.1. Инкубация на ГМ тъкани 

Предварително разтворени в дестилирана вода, CD токсините се до-
бавяха към разтвора на Кребс в тъканната ваничка в съответното обемно 
съотношение за постигане на необходимата концентрация Toxin A 10-8 M и 
Toxin В 10-8 M. Инкубацията продължаваше 3 часа, при поддържане на стан-
дартни условия*. На третия час инкубационната среда се заменяше със свеж 
разтвор на Кребс. 

9.2. Представяне и статистическа обработка на резултатите от 
експерименталните проучвания. 
 

Получените от експериментите резултати са обработвани статисти-
чески с продукт STATISTICA 12.0 (StatSoft, Tulsa, Oklahoma). Анализът е 
направен по групи от независими или зависими променливи, определено от 
типа експеримент. Крайните стойности са представени като средна стойност 
± средноквадратична грешка. Като критерий за достоверна разлика е приета 
стойност на коефициент на Стюдънт p<0.05. 
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IV РЕЗУЛТАТИ  

1. Етиологична и епидемиологична характеристика на наблюдава-
ните болни с Clostridium difficile eнтероколит. 

 

1.1. Интензивни показатели 

 

1.1.1. Заболяемост (Incidence, I) и болестност (Prevalence, P) от CDI, 
бактериални и вирусни чревни инфекции  и възрасто-полови 
групи. 

 

Мястото на Clostridium difficile ентероколитът в структурата на ЧИДС  
в региона на Пловдив, 2013 – 2019г 

Общият брой пациенти с чревни инфекции с диариен синдром, хоспи-
тализирани  в клиниката в периода от 1-ви януари 2013 г. до 31-ви декември 
2019 г. е 10 780, от които с вирусни чревни инфекции са 6938 (64.35%), с 
бактериални чревни инфекции 3749 (34.77%) и 91 (0.85%) са спорадични 
случаи на Clostridium difficile ентероколит. 

 
 Фигура 2. Хоспитализирани пациенти в Клиника по инфекциозни болести с водеща Диария и 

гастроентерит с предполагаем инфекциозен произход (ДГПИП) за периода 2013г-2019г. (n=91).   
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Наред с тенденциите за намаляване на заболеваемостта от ДГПИП* от 
359,620/000 до 231,77 0/000  се отчита постоянна заболеваемост от Clostridium 
difficile, касаеща хоспитализираните болни в Клиника по инфекциозни бо-
лести, град Пловдив.   

Фигура 3. Заболяемост от чревни инфекции по години в  УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Кли-

ника по инфекциозни болести. * Данните са от официалната статистика за страната. 

 

 

Фигура 4. Заболеваемост от диария и гастроентерит с предполагаем инфекциозен произход по 

години в  УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Клиника по инфекциозни болести. 
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Фигура 5. Заболяемост и болестност на 1000 хоспитализирани от Cl. difficile в Клиника по ин-

фекциозни болести. 

Честота на Clostridium difficile ентероколит при пациенти суспектни за 
CDI  

 

Таблица 1. Честота на Clostridium difficile ентероколит при пациенти с рискови фактори 

Година Брой изследвания Брой на CDI (+) Преваленс на CDI (+), % 

2013 - - - 

2014 - - - 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 111 18 16,21 % 

2018 137 13 9,49 % 

2019 155 15 9,68 % 

 

При 403-ма болни, хоспитализирани в Клиника по инфекциозни бо-
лести, в периода  2017 г. – 2019 г. са установени суспектни епидемиологични 
и клинични данни за CDI и са проведени изследвания за Clostridium difficile 
(Таблица 1). CDI се верифицира в 9.5 – 16.21% от изследваните болни в раз-
личните години на проучването. 
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1.2. Екстензивни показатели 

Проучването включва 109 болни с Clostridium difficile колит, като 91 
(83%) са хоспитализирани в Клиника по инфекциозни болести, 2-ма (2%) - 
в Клиника по пневмология и фтизиатрия, 11 (10%) – в Клиника по педиат-
рия, 5-ма (5%) – в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение 
(КАИЛ) на УМБАЛ ”Св. Георги” – гр. Пловдив. Разпределението на регис-
трираните болни по клиники е показано на Фигура 6. 

 

1.2.1. Брой болни с различни рискови фактори за развитие на CDI  

Фигура 7. Рискови фактори при проучваните болни. 

На Фигура 7 е представен  броят на болните с различни рискови фак-
тори (РФ) за развитие на CDI. При 102 (94%) пациенти е установена експо-
зиция  на един или повече рискови фактори за възникване на Clostridium 
difficile ентероколит. Само 7 (6%) от пациентите не са имали експозиция  на 
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Фигура 6. Разпределение на болните с Cl. difficile колит по клиники на УМБАЛ
”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив , в периода от 2013г. до 2019г. (n=109)
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нито един от известните рискови фактори и въпреки това са развили заболя-
ване. 26 (24%) от пациентите са с експозиция на един рисков фактор, 28 
(26%) са с експозиция на два рискови фактора, 19 (17%) имат експозиция на 
3 рискови фактора, 15 (14%)  – на 4 рискови фактора и 14 (13%) на 5 рискови 
фактора.  

Водещите рискови фактори за CDI са напреднала възраст, предшест-
ваща антимикробна химиотерапия и предшестваща хоспитализация в пос-
ледните два месеца. При 68 от наблюдаваните пациенти има предшестващо 
лечение с антибиотици; 57 са на възраст над 65 години; 52 са имали хоспи-
тализация, рехабилитация или престой в социално заведение за здравни 
грижи през предходните 2 месеца; 41 са с хронични заболявания на гастро-
интестиналния тракт, хирургични или инвазивни процедури; 21 са с комор-
бидитет - бъбречна недостатъчност, захарен диабет и чернодробна цироза; 
9 провеждат химиотерапия; 8 са с имуносупресия, неутропения или ХИВ 
инфекция; 2-ма приемат редовно ИПП и/или Н2 блокер. В проучването няма 
наблюдавани жени в перипартален период. 

14 от наблюдаваните болни са с онкологично заболяване, като 9 про-
веждат химиотерапия. Един е с ХИВ-инфекция.  

68 от нашите пациенти имат предшестваща антимикробна химиотера-
пия, като някои са провеждали един, два или повече антибиотични курса с 
един медикамент, или комбинации от два, три препарата, в домашно-амбу-
латорни и/или болнични условия. 40 от пациентите са приемали антибио-
тици от групата на цефалоспорините, 19 – пеницилини (най-често 
Ampicillin/ Amoxicillin), 13 са приемали флуорохинолони, 5 – Clindamycin и 
36 – други антибактериални средства (Azithromycin, Clarithromycin, 
Gentamicin, Amikacin, Tobramycin, Sulfamethoxazole/Trimethoprim, 
Doxycycline, Meropenem, или неизвестен* (пациентът не може да уточни и 
липсва медицинска документация). Данните са показани на Фигура 8. 

Фигура 8. Брой болни с предшестваща експозиция на различни антибактериални средства. 
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Демографска характеристика на пациентите с CDI 

1.2.1.1. Разпределение на болните от CDI по възраст 
 

Средната възраст на наблюдаваните болни е 𝑥𝑥=54,91 години и следова-
телно интервалът на доверителност на генералната съвкупност е 
S𝑥𝑥=54,91±29,4. Така истинската стойност на относителния дял на възрастта 
при наблюдаваните болни е в интервала от 25,51 до 84,31 години. В този 
интервал попадат 88 от включените в проучването пациенти.   

На Фигура 9 е показана възрастовата характеристика на болните с CDI 
в периода на проучването. Пациентите са разпределени в 9 възрастови 
групи, като най-много са тези в последните две групи от 61 до 80 години и 
над 80 години, съответно 45 и 20. 11 са пациентите във възрастовата група 
от 21 до 40 години и 12 – в групата от 41 до 60 години. 3-ма са във възрас-
товата група от 15 до 20 години, 4-ма в групата от 8 до 14 години, 1 в групата 
от 4 до 7 години, 7 – в групата от 1 до 3 години и 6 – в групата от 0 до 1 
година. 

Фигура 9. Възрастова характеристика на болните с CDI. 

 

1.2.1.2. Разпределение на болните от CDI по пол 
 

Броят на мъжете, които са включени в проучването е 52 (47,71%±9,43), а 
на жените – 57 (52,29%±9,43). Съотношението мъжки/женски пол е 0,91, т.е. 
почти по равно или близко до 1. (Фигура 10).    
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Тенденцията, за почти равно разпределение на наблюдаваните болни 
по пол, се запазва при разпределение на пациентите в различните възрастови 
групи (Фигура 11).  

Фигура 11. Разпределение на болните от CDI по пол и възраст, n=109 

1.2.1.3. Разпределение на болните от CDI по местоживеене 
 

79 (72,48%) от наблюдаваните пациенти са градски жители и 30 (27,52) 
са жители на села.  

1.2.1.4. Разпределение на болните от CDI по месеци   

На фигура 12 е показано разпределението на заболяванията по месеци. 
Прави впечатление, че през пролетта в месеците от март до юни са регист-
рирани най-малко случая на CDI (15), докато през останалите три сезона 
броят е значително по-висок: през месеците юни-септември – 35 случая, 
през септември - декември – 24, и от декември до март – 35 случая.   
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Фигура 10. Съотношение мъжки/женски пол.
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Фигура 12. Сезонност в разпространението, n=109. 

При петима пациенти са установени коинфекции: при двама Салмонело-
зен ентерит и CDI; при един Shigella sonnei и CDI и при двама – Ротавирусен 
ентерит и CDI. 

 

1.2.2. Разпространение на риботиповете сред клиничните изолати 
CD при наблюдаваните болни. 

 

Таблица 2. Разпространение на риботиповете сред клиничните изолати CD при 

наблюдаваните болни. *Непознати - различни от щамовата CD колекция, пре-

доставена по програма на ECDC. 

Риботип  (n = 36 изолата) Процентно  разпределение 

001 13,8% (5 изолата) 

002 2,8% (1 изолат) 

014/020 2,8% (1 изолат) 

070 2,8% (1 изолат) 

078 2,8% (1 изолат) 

*Непознати 75% (27 изолата) 
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С оглед изясняване връзката между различните риботипове с някои 
демографски параметри, рискови фактори и начин на протичане на CDI 
представяме разпределение на пациентите в групи според изолирания рибо-
тип (табл. 3). 

Таблица 3. Разпределение на болните според водещите РФ и изолираните риботипове. 
Показател  Не-

поз-
нати 

Р078 Р14/20 002 001 070 ОБЩО 

пол Мъже 16    3  19 
жени 11 1 1 1 2 1 17 

Възраст 0-1 г      1 1 
1-3 г 2 1     3 
4-7 г 1      1 

8-14 г 1      1 
15-20 г 1    1  2 
21-40 г 2      2 
41-60 г 1  1    2 
61-80 г 12   1 3  16 
над 80 г 7    1  8 

Населено място Град 20 1 1  1  23 
Село 7   1 4 1 13 

Антибиотици  19 1 Без 
РФ! 

1 4  26 

ИПП и Н2Б  1      1 
Хоспитализация в пред-
ходните месец/2 месеца 

 17    4 1 22 

Възраст над 65 години  15   1 3  19 
Имуносупресия, неутро-
пения или ХИВ инфек-
ция  

 2    1  3 

Заболявания на ГИТ, хи-
рургични или инвазивни 
процедури 

 12    4  16 

Коморбидитет - бъбречна 
недостатъчност, диабет, 
цироза 

 7   1 2  10 

Химиотерапия  2    2  4 
Тежест Лека/ср 

тежка 
21 1 1 1 4 1 29 

Тежка 6    1  7 
Фулминантна       0 

 

Генотипът на Cl. difficile е уточнен при 36 от изолатите (Табл. 2 и 3).   

При наблюдаваните пациенти с дефиниран риботип на  Clostridium 
difficile преобладават леките и средно тежки форми - 29/36 (80%), а при 7/36 
(20%) заболяването протече в тежка форма. Водещите рискови фактори са 
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предшестващ прием на антибиотици при 26/36 (72%) от пациентите, хоспи-
тализация в предходните два месеца при 22/36 (61%), напреднала възраст 
при 19/36 (53%), заболявания на ГИТ, хирургични или инвазивни процедури 
при 16/36 (44%), коморбидитет при 10/36 (28%).  

Преобладаващият риботип е 001 (13,8%). Той се асоциира със заболя-
вания предимно при пациенти в напреднала възраст, изложени на множес-
тво рискови фактори и предизвиква лека до умерено тежка форма на забо-
ляването. При нашите болни риботип 014/020 се установи при жена на 60 
години, Д. Ч., ИЗ № 4171/24.09.2015г., градски жител. Интересно е, че бол-
ната няма експозиция на нито един от познатите рискови фактори. Заболя-
ването при нея протече в лека форма.  

Клинична характеристика  

При 71 (65%) от наблюдаваните пациенти заболяването започва 
средно 24 дни след експозиция на един или повече рискови фактори, най-
често предхождаща антибиотична терапия, химиотерапия, болничен прес-
той или престой в друго заведение за здравни грижи. При 46 (42%) пациенти 
заболяването започва 8 дни след преустановяване експозицията на рискови 
фактори. 

Началото е остро при всички болни. При 49 (44,95%) не е регистриран 
фебрилитет. Фебрилни са 60 (55,05%) пациенти, като субфебрилитет е ре-
гистриран при 18 (30%), с температура 38-39°С са 35 (58%)  и при 7 (12%) 
температурата е над 39°С. Средната амплитуда (А) на температурата при 
наблюдаваните пациенти с фебрилитет е  38,31°С±0,42°С.  

 
Фигура 13. Разпределение на болните от CDI по интензитет на фебрилитета (n=60). Ши-

рина на интервала Δ±0,42°С, при p>0,05. 
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При 46 (77%) от наблюдаваните фебрилни пациенти, продължител-
ността на температурата е от 1 до 3 дни, при 11 (18%) – 4-7 дни, при 3 (5%) 
– над 7 дни. Средната продължителност на фебрилния период е 2,27±0,8 
дни.  

 
Фигура 14. Разпределение на болните от CDI по продължителност на фебрилитета (n=60). 

Ширина на интервала Δ±0,8 дни, при p>0,05 

 

Горно-диспептични симптоми (ГДС) имат 46 (42,20%) пациенти, като 
4 (8,70%) са с гадене, а 42 (91,30%) с гадене и повръщане. 

Диарийният синдром при наблюдаваните болни протече с характерис-
тика на ентероколит (75%) или колит (25%). 98 (89,90%) от болните са с 
коремна болка, която при 64 (65,30%) е дифузна, при 34 (34,70%)  предимно 
по периферията на корема, често с ирадиация към кръста, симфизата и 
ануса.  

Диарийният синдром е водещ при всички наблюдавани пациенти. При 
54 (49,5 %) се регистрираха <5 изхождания с променена характеристика/24 
часа, при 48 (44,1%) от пациентите честота на изхожданията е в интервала 
от 5 до 10 дефекации/24 часа и  7 (6,4%) имат >10 дефекации/24 часа. Ин-
тензитетът на диарийния синдром (средният брой на дефекациите/24 часа) 
при наблюдаваните пациенти е 𝑥𝑥=5,3, като интервалът на доверителност на 
средната на генералната съвкупност е 5,3±0,6 (μ= 𝑥𝑥±u*S𝑥𝑥). 
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Фигура 15. Разпределение на болните от CDI според интензитет на диарийния синдром, 

(n=109). Интервал на доверителност 5,3±0,6 дефекации/24 часа, при p>0,05. 

Средната продължителност на диарийния синдром при наблюдаваните 
болни е 𝑥𝑥 =3,9±0,6 дни. При 63 (58%) интензитетът на диарийния синдром 
намалява от 1 до 3 ден след стартиране на терапевтичния комплекс, при 28 
(26%) – от 4 до 7 ден, при 18 (16%) – след 7 ден.  

 
Фигура 16. Разпределение на болните от CDI според продължителността на диарийния 

синдром (n=109). Средна продължителност 3,9±0,6 дни, при p>0,05. 

 

При 48 (44%) от наблюдаваните болни консистенцията на фекалиите е 
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цветът на фекалиите е кафяв, при 14 (13%) – жълто-кафеникав и при 9 (8%) – 
зелен. При 45 (41%) от пациентите се установи наличие на патологични при-
меси в изхожданията, като при 24 (22%) примесите са от слуз, а при 21 
(19%) – от слуз и кръв.  

С оглед търсене на причинно-следствена връзка между температурата, 
интензитета на диарийния синдром и наличие на патологични примеси в из-
пражненията пациентите са разпределени в групи според изразеността на 
посочените симптоми. Според изчисленият коефициент на корелация (Rxy): 
(1) силата и характера на връзката между температурата и честота на ди-
аричните изхождания е умерена и права – Rxy = 0,4; (2) съществува слаба и 
права зависимост между температурата и наличието на патологични при-
меси – Rxy = 0,26, и между интензитета на диарийния синдром и наличието 
на патологични примеси (Фигура 17) – Rxy = 0,19. 

 

 

Фигура 17. Причинно-следствена връзка между температурата, интензитета на диарийния синд-

ром и наличието на патологични примеси в изпражненията на наблюдаваните болни, n=109. Из-

числен Rxy, показващ характера на връзката.  
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2. Лабораторни параметри 
 

Хематологични показатели.  

 

Таблица 4. Средна стойност на левкоцитите (WBC) при наблюдаваните паци-

енти. μ=±Δ - доверителен интервал на генералната съвкупност, (p<0,05). 

Лабораторни  

показатели 

Брой, 

n 

Стойност,  

μ=±Δ 

Референтни     

граници 

WBC (norma) 62 7,35±0,5 3,5-10,5G/l 

WBC 5 1,91±0,9 <3,5G/l 

WBC 17 12,46±0,6 10,5-15G/l 

WBC 25 20,91±2,5 >15G/l 

 

При 62/109 (57%) от наблюдаваните пациенти се установиха нор-
мални стойности на левкоцитите (7,35±0,5G/l), при 5/109 (4,5%) – левкопе-
ния (1,91±0,9G/l), и при 42/109 (38,5%) – левкоцитоза, като при 17/42 
(40,5%) от болните левкоцитите са в стойности от 10,5-15G/l (12,46±0,6G/l), 
а при 25/42 (59,5%) – над 15G/l (20,91±2,5G/l). 

 

Таблица 5. Средна стойност на Neu при наблюдаваните пациенти. μ=±Δ - до-

верителен интервал на генералната съвкупност, (p<0,05). 

Лабораторни  

показатели 

Брой, 

n 

Стойност,  

μ=±Δ 

Референтни     

граници 

Neu (norma) 38 56,97±3,8 42-70% 

Neu 69 78,64±17,42 >70% 

Neu 2 36,25±5,4 <42% 

 

При 38/109 (35%) от наблюдаваните пациенти се установиха нор-
мални стойности на неутрофилите (56,97±3,8%), при 69/109 (63%) се уста-
нови неутрофилия (78,64±17,42%), при 2/109 (2%) от болните се регистрира 
неутропения (36,25±5,4%). 
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Таблица 6. Средна стойност на неутрофилите (Neu) при наблюдаваните паци-

енти. μ=±Δ - доверителен интервал на генералната съвкупност, (p<0,05). 

Лабораторни  

показатели 

Брой, 

n 

Стойност, 

μ=±Δ 

Референтни     

граници 

СУЕ (norma) 53 - 2-25mm/h 

СУЕ 56 52,8±6,2 >25mm/h 

 

При 56/109 (51%) от наблюдаваните пациенти се установи ускорена 
СУЕ (52,8±6,2 mm/h), а при останалите 53/109 (49%) стойностите са в гра-
ници на норма.   

При 10% от наблюдаваните пациенти се установи хипоалбминемия 
под 25 g/l (21,73±1,6), като най-ниската стойност е 25 g/l. При останалите 
албумините са над 25g/l.  

При 24/109 (22%) от пациентите стойностите на серумния креатинин 
са над 133µmol/L, а при останалите болни креатининът е в референтни стой-
ности. 

 

Фигура 18. Разпределение на болните (%) според отклоненията в стойностите на Alb, Creatinin, 

K+. 

18/109 (16,5%) от болните са с данни за хипокалемия (3,14±0,1 
mmol/L), а при останалите 91/109 (83,5%) се регистрираха нормални стой-
ности на серумния калий. 
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Фигура 19. Разпределение на болните (%) според отклоненията  в стойностите на pH, BE. 

Кръвно-газов анализ е проведен при 40 пациенти по лекарско назна-
чение и при съответни индикации. Нарушения в алкално-киселинното рав-
новесие се регистрираха при 7/40 (17,5%) болни (7,30±0,04).  

 

Фигура 20. Причинно-следствена връзка между температурата и някои лабораторни отклонения 

(левкоцитоза, неутрофилия, ускорена СУЕ, хиперкреатининемия, хипоалбуминемия и хипокале-

мия), n=109.  

Според анализа на причинно-следствена връзка между фебрилитета и 
лабораторните отклонения (левкоцитоза, неутрофилия, ускорена СУЕ, хи-
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перкреатининемия, хипоалбуминемия и хипокалемия), съгласно коефици-
ентът на корелация (Rxy), силата и характера на връзката (1) между стой-
ностите на фебрилитета и левкоцитите (Rxy = 0,53), и серумният албумин 
(Rxy = 0,57) е значителна и права; (2) стойностите на фебрилитета и СУЕ 
(Rxy = 0,48), неутрофили (Rxy = 0,30) и серумен креатинин (Rxy = 0,3) – е 
умерена и права; (3) между стойностите на фебрилитета и серумният калий 
(Rxy = 0,25)  е слаба и права. 

 

Фигура 21. Причинно-следствена връзка между диарийния синдром и някои лабораторни откло-

нения (левкоцитоза, неутрофилия, ускорена СУЕ, хиперкреатининемия, хипоалбуминемия и хи-

покалемия), n=109.  

За проучване причинно-следствена връзка между интензитета на ди-
арийния синдром и лабораторните отклонения (левкоцитоза, неутрофилия, 
ускорена СУЕ, хиперкреатининемия, хипоалбуминемия и хипокалемия), 
болните са разпределени в групи според честота на диаричните изхождания. 
Изчисленият коефициент на корелация (Rxy) показва, че силата и характера 
на връзката (1) между интензитета на диарийния синдром и промените в 
стойностите на левкоцитите (Rxy = 0,60), и серумният калий (Rxy = 0,51) е 
значителна и права; (2) между интензитета на диарийния синдром и откло-
ненията в СУЕ (Rxy = -0,13), неутрофили (Rxy = -0,17) и серумен албумин 
(Rxy = -0,13) – е умерена и права; (3) липсва зависимост между интензитета 
на диарийния синдром и промените в серумния креатинин (Rxy = 0). 
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Фигура 22. Причинно-следствена връзка между наличието на патологични примеси и някои ла-

бораторни отклонения (левкоцитоза, неутрофилия, ускорена СУЕ, хиперкреатининемия, хипоал-

буминемия и хипокалемия), n=109.  

За проучване причинно-следствена връзка между наличието на пато-
логични примеси в изпражненията и лабораторните отклонения (левкоци-
тоза, неутрофилия, ускорена СУЕ, хиперкреатининемия, хипоалбуминемия 
и хипокалемия) разпределихме болните в групи според наличието на пато-
логични примеси в изхожданията. Изчисленият коефициент на корелация 
(Rxy) показва, че силата и характера на връзката: (1) между наличието на 
патологични примеси и промените в стойностите на левкоцитите (Rxy = -
0,17), неутрофилите (Rxy = -0,23) и серумният албумин (Rxy = -0,19) е слаба 
и обратна; (2) между наличието на патологични примеси и отклоненията в 
СУЕ (Rxy = 0,26), и серумен креатинин (Rxy = 0,26) – е слаба и права; (3) 
липсва зависимост между наличието на патологични примеси в изхождани-
ята и промените на серумния калий (Rxy = 0). 

Болните са стратифицирани по тежест на заболяването според препо-
ръките на ACG, IDSA, и ECCMID (Cho, Pardi,, & Khanna). Лека/ средно 
тежка форма се наблюдава при 74/109 (68%) от пациентите. Заболяването 
протече в тежка форма при 35/109 (32%).  
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Диагнозата е верифицирана чрез изследване на фекална проба за ток-
сини А/В на Clostridium difficile при всички болни 109/109 (100%) и култу-
релно изследване с доказване на чиста култура Clostridium difficile при 
25/109 (23%). При 36/109 (33%) от пациентите е направен PCR тест за 
Clostridium difficile. 

При 35/109 (32%) от наблюдаваните болни терапевтичният комплекс 
включва перорален Vancomycin. При 72/109 (67%) е приложен перорален 
Metronidazole. Всички получават пробиотик.  

Усложнения възникнаха при 2/109 (1,8%) от болните: при 1 настъпи 
илеус и при 1 – перитонит, което наложи привеждането им по спешност в 
хирургична клиника. При 105/109 (96%) от наблюдаваните болни заболява-
нето протече гладко, болестните признаци стихнаха и състоянието на бол-
ните постепенно се нормализира, без остатъчни прояви. Рецидиви възник-
наха при 3/109 (3%) от пациентите. При 2/109 (1,8%) от пациентите настъпи 
Exitus letalis. 

3. Нива на набор от цитокини TNF-α, IL-1b, IL-6, IL-8 и IL-10 в се-
румни и фекални проби, в острия период при болни с ДГПИП и 
CDI 

Концентрациите на набор от цитокини TNF-α, IL-1b, IL-6, IL-8 и IL-10 са 
определени в серумни и фекални проби в острия период на 27 болни с 
ДГПИП, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Клиника по 
инфекциозни болести. Хоспитализираните пациенти разделихме в 2 групи:  
контролна група, която включва болни с неуточнена чревна инфекция и тар-
гетна, която включва болни от CDI. Данните са представени в таблица 7 и 
на фигура 23. 

Таблица 7. Нива на цитокини в серумни и фекални проби, в острия период при болни с 
ДГПИП ( n=27). 
Цито-
кини 

Референтна     
граница  

Серумни проби–
Контролна група 

Серумни проби – 
Таргетна група 

Фекални проби – 
Контролна група 

Фекални проби – 
Таргетна група 

IL-10 12.5 – 400 
pg/ml 8,89±4,57 365,26±66,86 29,9±14,88 21,17±13,46 

IL-8 62.5 – 2000 
pg/ml 112,58±57,35 97,70±35,33 750,35±792,83 2368,92±1 605,46 

IL-6 6.25 – 200 
pg/ml 77,30±91,40 120,01±60,35 27,03±31,30 2,59±0,87 

TNF-α 25 – 800  
pg/ml 89,49±51,78 585,70±303,1 209,87±144,5 140,45±59,24 

 IL-1b 15.6 – 500 
pg/ml 67,88±132,53 193,09±110,33 277,30±207,7 512,33±347,36 
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При пациенти в острия период на CDI:  

(1) серумните и фекалните концентрации на TNF-α, IL-6 и IL-10 не се раз-
личават сигнификантно от тези на контролната група. 

(2)  фекалните концентрации на IL-1b и IL-8 са сигнификантно повишени 
и превишават неколкократно стойностите на серумните аналози.  
 

 

 

 

 

Фигура 24. Серумни концентрации на TNF-α и IL-10 в контролна и таргетна група, n=27. 
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Фигура 23. Нива на СК в серум и фекалии, в острия период на болни с ДГПИП, n=27. 
SC – Серум - контрола, SCDI – Серум – болен с CDI, 
FC – Фецес - контрола, FCDI – Фецес – болен с CDI. 
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Анализирането на серумните нива на цитокини чрез сравняване на две 
средни аритметични и съпоставка на изчисления t-критерии при съответ-
ните степени на свобода с табличната стойност показва, че: (1) различията 
на серумните TNF-α и IL-10 между контролната и таргетната група са сиг-
нификантни (макар и в референтни граници); (2) различията в концентраци-
ите на TNF-α и IL-10 във фекални проби на пациенти от двете групи не са 
статистически значими. 

При трима пациенти в таргетната група: Б.Б., жена на 68г., 
ИЗ№1272/09.08.2019 г, Л.Д., мъж на 34г., ИЗ№1402/13.02.2020 г, Т.М., жена 
на  92г., ИЗ№1764/23.10.2019 г, се установяват сигнификантно повишени 
стойности на фекалните концентрации на IL-1b и IL-8. Рискови фактори за 
възникване на заболяването при тези пациенти са напреднала възраст, пред-
шестваща антимикробна терапия, хоспитализация в последните два месеца 
и заболявания на ГИТ. При тримата заболяването протече в средно тежка 
форма с повишена температура 38-39°С, горно-диспептичен синдром, ди-
фузна коремна болка, диариен синдром с 5 до 10 дефекации/24 ч., с примеси 
на слуз. Диарийният синдром продължи 4 дни при двама от пациентите, а 
при третият– персистира до 11 ден след началото на болестта. Левкоцитоза 
над 15G/l и неутрофилия се установи при тримата, хипокалемия, повишен 
креатинин и хипоалбуминемия при 1/3. При тримата бе проведено лечение 
с перорален Vancomycin 4x125 mg. 

Таблица 8. Концентрации на цитокини в серумни и фекални проби, в острия период при 
болни от CDI. 

СК Т.М., 92г., 
ИЗ№1496, 
28/09/2019 

Т.М., 92г., 
ИЗ№1705, 
13/10/2019, 
1-ви реци-

див 

Т.М., 92г., 
ИЗ№1764, 
23/10/2019, 
2ри реци-

див 

А.Т., 71г., 
ИЗ№2038, 
5/12/2019 

А.Т., 71г., 
ИЗ№2110, 
27/12/2019, 
1-ви реци-

див 

Е.И., 46г. 
амб., 

15/03/2019, 
1-ви реци-

див 

Референтна 
граница 

Еди-
ница 

Концентрации на цитокини в серумни проби 
IL-1b 415.78 - 204.76 89.78 - 7.4 15.6 - 500 pg/ml 

IL-6 240 - 128.18 64.88 - 12.4 6.25 - 200 pg/ml 

IL-8 91.24 - 56.04 124.26 - 68.08 62.5 - 2000 pg/ml 

IL-10 32.58 - 23.3 1100.85 - 26.06 12.5 - 400 pg/ml 

TNF-α 364.02 - 1096.8 445.3 - 41.6 25 - 800 pg/ml 

Концентрации на цитокини във фекални проби 
IL-1b 25.64 1100.98 1001.58 - 1122.84 <6.5 15.6 - 500 pg/ml 

IL-6 <2 <2 <2 - <2 <2 6.25 - 200 pg/ml 

IL-8 5233.26 30.16 5043.66 - 65.10 1116.72 62.5 - 2000 pg/ml 

IL-10 12.90 17.92 16.62 - 7.86 7.86 12.5 - 400 pg/ml 

TNF-α 158.42 158.42 133.62 - 81.8 97.54 25 - 800 pg/ml 
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Интересно е, че при една от тези болни – Т.М., 92г., ИЗ №1764/ 
23.10.2019 г., сигнификантно повишените фекални концентрации на IL-1b 
(1001,58 pg/ml) и IL-8 (5043,66 pg/ml), се установяват при втори рецидив на 
CDI. При нея са проучени серумните и фекални концентрации по време на 
първия епизод на заболяването и в последващите първи и втори рецидив. В 
инициалния епизод се установява сигнификантно повишена концентрация 
на серумен IL-6 (240 pg/ml) и на фекален IL-8 (5233,26 pg/ml), а при първия 
рецидив – сигнификантно повишена фекална концентрация на IL-1b 
(1100,98 pg/ml), която персистира при втория рецидив. 

При трима от пациентите в таргетната група се установяват рецидиви 
на CDI – Т.М., жена на 92г., ИЗ №1496/28.09.2019 г., ИЗ №1705/13.10.2019 
г., ИЗ №1764/ 23.10.2019 г.; А.Т., жена 71г., ИЗ №2038/5.12.2019 г., ИЗ 
№2110/27.12.2019 г.; Е.И., жена на 46г., амбулаторен пациент, който се 
представя на 15.03.2019 г. с епизод на първи рецидив. 

Като рискови фактори за възникване на заболяването при А.Т., 71г., 
се установяват напреднала възраст, предходна антибактериална терапия и 
хоспитализация във връзка с хирургична интервенция по повод на злокачес-
твено новообразувание на яйчник. При болната заболяването протече в 
средно тежка форма с фебрилитет 38-39°С, дифузна коремна болка, диариен 
синдром с 5 до 10 дефекации/24 ч., с наличие на слуз в изхожданията. Ди-
арийният синдром се овладява до четвърти ден от началото на заболяването. 
Установи се умерено изразен анемичен синдром (Hgb 78g/l) и хипокалемия. 
В серумната проба се установява сигнификантно повишена концентрация 
на IL-10 (1100,85 pg/ml). Терапевтичният комплекс включва перорален 
Vancomycin 4x125 mg. Три седмици след дехоспитализацията възниква ре-
цидив, който също протича като средно тежка форма на заболяването. Във 
фекалната проба се установява сигнификантно повишена концентрация на 
IL-1b (1122,84 pg/ml). 

Е.И., 46г., претърпява оперативно лечение с много голям обем и слож-
ност във връзка с ендометриоза на ректовагиналния септум и вагината, хид-
ронефроза със стриктура на уретера. В следоперативния период е прило-
жена е антибиотична терапия. По време на болничния престой се регистрира 
субфебрилна температура и диариен синдром. След дехоспитализацията де-
фекациите намаляват за няколко дни, пациентката преминава на разширена 
диета и диарийният синдром се обостря, придружен с много силна коремна 
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болка. Следва хоспитализация в Клиника по гастроентерология, като се до-
казва CDI. Прилага се  терапия с Vancomycin и пробиотик с подобрение. Две 
седмици след това възниква рецидив на CDI, приложена е същата терапия с 
Vancomycin и пробиотик за 10 дни,  след което пациентката се подобрява, в 
терапията е  включен Metronidazole и пробиотик за още 14 дни. Във фекал-
ната проба се установява сигнификантно повишена концентрация на IL-1b 
(1116,72 pg/ml). Няма последващ рецидив. 

Таблица 9. Концентрации на цитокини в серумни и фекални проби, в острия период при 
болни от CDI. 

СК Б.Б., 68г., 
ИЗ№1272, 
09/08/2019 

Л.Д., 34г., 
ИЗ№1402 
13/02/2020 

Д.А., 41г., 
ИЗ№1261, 
18/01/2020 

А.Г., 47г., 
ИЗ№1019, 
01/07/2019 

А.В., 60г., 
ИЗ№1132 
05/05/2019 

Референтна 
граница 

Единица 

Концентрации на цитокини в серумни проби 
IL-1b 232.31 168.16 416.54  78.22 15.6 - 500 pg/ml 
IL-6 142.88 108.48 240.42  58.16 6.25 - 200 pg/ml 
IL-8 136.26 191.6 88.40  45.04 62.5 - 2000 pg/ml 
IL-10 45.3 30.82 43.66  23.92 12.5 - 400 pg/ml 
TNF-α 244.08 443.34 497.1  1021.34 25 - 800 pg/ml 
Концентрации на цитокини във фекални проби 
IL-1b 1252.58 1212.7 1363.32 9.52 44.18 15.6 - 500 pg/ml 
IL-6 6.82 4.44 <2 2.4 <2 6.25 - 200 pg/ml 
IL-8 5125.08 5248.26 823.48 5360.86 30.16 62.5 - 2000 pg/ml 
IL-10 13.60 22.06 10.44 13.26 9.34 12.5 - 400 pg/ml 
TNF-α 429.72 301.08 74.48 161.66 76.56 25 - 800 pg/ml 

 

Д.А., по-рано здрава жена на 41г., ИЗ №1261/18.01.2020 г., заболява 
от остър бронхит с хрема, кашлица и повишена температура, и провежда 
амбулаторно лечение с антибиотик, като на първия ден след неговия прием 
започват болки в корема и диариен синдром. По повод на тези оплаквания 
болната е хоспитализирана УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Клиника по 
инфекциозни болести. От няколко месеца пациентката приема хранителна 
добавка с водорасли по повод вторична олигоменорея. При прегледа се ус-
тановява субфебрилитет и лека болка в епигастриума. Хематологичните из-
следвания са с данни за левкоцитоза и неутрофилия (WBC 12,34G/l, Neu 
87%). При направените урокултура и копрокултура не е изолиран патогенен 
микроорганизъм. Резултатът от изследването на фекална проба за токсин 
А/В на Clostridium difficile (ELISA) e отрицателен. Стартира терапия с 
Ceftriaxone, глюкозно-солеви разтвори, пробиотик, спазмолитици. Заболя-
ването е с гладко протичане, без усложнения и след овладяване на общо ток-
сичните прояви и диарийния синдром пациентката е дехоспитализирана 
клинично здрава. 
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Пет дни по-късно състоянието и се влошава, температурата, корем-
ната болка и диарията възникват отново. Хематологичните тестове показват 
левкоцитоза и неутрофилия (WBC 24,93G/l, Neu 93%). Тя се насочва към 
акушер-гинеколог, за да се изключи гинекологично заболяване. Болната се 
представя в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, напра-
вени са рентгенография на гръден кош с данни за усилен интерстициален 
белодробен рисунък, ехография на корем без патологични изменения. Кон-
султирана е от хирург, уролог, нефролог и специалист по инфекциозни бо-
лести. Обсъдени са: възможен рецидив на предишното заболяване или но-
вопридобита чревна инфекция, което изисква прием в болница и пациент-
ката отново е приета в Клиника по инфекциозни болести. Сложният ход на 
заболяването подтиква лекуващите лекари да разширят своите клинични 
разсъждения – в допълнение към повторна копрокултура се направи mPCR 
на фецес. Изследвани са също серумните и фекалните концентрации на ци-
токини на пациента (IL-10, IL-8, IL-6, TNF-α и IL-1b). Приложено е лечение 
с Ciprofloxacin 2x0,4 g i.v., Vancomycin 4x125 mg per os, интравенозена ре-
хидратация. На третия ден от копрокултурата се изолира Aeromonas 
hydrophila и multiplex PCR (mPCR) открива CD и Rotavirus. Установени са 
повишени серумни концентрации на IL-6 (240,42 pg/ml) и фекални концен-
трации на IL-1 (1363,32 pg/ml). През следващите дни диарията се преодо-
лява, както и абдоминалната болка, пациентката се подобрява и изписва с 
рецепта за Ciprofloxacin 2x0,5 g per os в продължение на пет дни. Проследя-
ване една година по-късно чрез телефонно интервю установи, че тя се чувс-
тва добре и прави опити да забременее in vitro. 

4. Изследване влиянието на  Clostridium difficile токсини A и B върху 
съкратителната активност на чревна гладка мускулатура в ex vivo 
условия. 

При оформяне на работния протокол бяха осъществени експерименти 
в предварителна серия, с цел оптимизиране на изследванията, касаещи сък-
ратителната реактивност на препаратите.  

Изолираните ГМ бяха подложени на екзогенно въздействие с 
Acetylcholine, Serotonin, Dopamine и Norepinephrine. Критерий за избор на 
тестови агенти бе достоверността на механичните отговори на различните 
типове препарати към дадената субстанция. Предварителната серия експе-
рименти показа целесъобразността на използване на гореизброените медиа-
тори.  
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4.1. Ефекти на Ach (10-6M) върху съкратителната активност на 
изолирани ГМ препарати  от colon circulum и colon 
longitudinalis. 

 

4.1.1. Colon circulum 
 

4.1.1.1. При контролните препарати, прилагането на ACh предизвиква 
контрактилен отговор от 2,04 ± 0,34 mN (n=20) без достоверни 
изменения в амплитудата на фазичните съкращения. 

4.1.1.2. Инкубираните с 1.10-8M TCdA ГМ препарати (n=18) отговарят 
на екзогенно приложен ACh с контракция от 2.63± 0.44 mN , 
достоверно увеличена спрямо контролната (P<0.05), без про-
мени в амплитудата на фазичните съкращения.  

4.1.1.3. Инкубираните с 1.10-8M   TCdВ ГМ препарати (n=10) отговарят 
на екзогенно приложен ACh с контракция от 2,01 ± 0.71mN без 
промени в амплитудата на фазичните съкращения.  
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Фигура 25. Съкратителни отговори на изолирани ГМ препарати към екзогенно приложен ACh 
(1.10-6 mol/l). CCC – циркулярен колон – контрола, CCA - циркулярен колон – инкубиран с 
токсин А, CCB - циркулярен колон – инкубиран с токсин В. CLC – лонгитудинален колон – 
контрола, CLA - лонгитудинален колон – инкубиран с токсин А, CLB - лонгитудинален колон 
– инкубиран с токсин В. Достоверни разлики в реакциите спрямо контролата са индикирани 
с *, (p<0,05). 
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4.1.2. Colon longitudinalis 
 

4.1.2.1. При контролните препарати, прилагането на ACh предизвиква 
контрактилен отговор от 3,71 ± 0,8 mN (n=20) без достоверни 
изменения в амплитудата на фазичните съкращения. 

4.1.2.2. Инкубираните с 1.10-8M   TCdA ГМ препарати  (n=15) отговарят 
на екзогенно приложен ACh с контракция от 5,96 ± 0.7 mN,  дос-
товерно увеличена спрямо контролната (P<0.05), без промени в 
амплитудата на фазичните съкращения.  

4.1.2.2.1. Инкубираните с 1.10-8M   TCdВ ГМ препарати (n=10) отговарят 
на екзогенно приложен ACh с контракция от 3,59 ± 0.71mN без 
промени в амплитудата на фазичните съкращения. 
 

4.2. Ефекти на Serotonin (5-HT)  (1.10-6 M) върху съкратителната 
активност на изолирани ГМ препарати  от colon circulum и 
colon longitudinalis. 

 
4.2.1. Colon circulum 

 
4.2.1.1. При контролните препарати, прилагането на 5-HT предизвиква 

контрактилен отговор от 2,41±0,436 mN (n=20) без достоверни 
изменения в амплитудата на фазичните съкращения. 

4.2.1.2. Инкубираните с 1.10-8M TCdA ГМ препарати (n=18), отговарят 
на екзогенно приложен 5-HT (1.10-6 M) с контракция от 1,25± 
0,64 mN (P>0.05) без промени в амплитудата на фазичните сък-
ращения.  

4.2.1.3. Инкубираните с 1.10-8M TCdВ ГМ препарати (n=10), отговарят 
на екзогенно приложен 5-HT (1.10-6 M) с контракция от 2,02± 0, 
92 mN без промени в амплитудата на фазичните съкращения 
(P>0.05). 
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4.2.2. Colon longitudinalis 

 

4.2.2.1. При контролните препарати, прилагането на 5-HT предизвиква 
контрактилен отговор от 1,89±0,46mN (n=20) без достоверни из-
менения в амплитудата на фазичните съкращения. 

4.2.2.2. Инкубираните с 1.10-8M TCdA ГМ препарати (n=15), отговарят 
на екзогенно приложен 5-HT (1.10-6 M) с контракция от 3,24± 
0,61 mN, достоверно увеличена спрямо контролната (P<0.05) 
без промени в амплитудата на фазичните съкращения.  

4.2.2.3. Инкубираните с 1.10-8M TCdВ ГМ препарати (n=10), отговарят 
на екзогенно приложен 5-HT (1.10-6 M) с контракция от 3,88± 
1.97mN без промени в амплитудата на фазичните съкращения 
(P>0.05). 
 

4.3. Ефекти на Dopamine (1.10-6M) върху съкратителната актив-
ност на изолирани ГМ препарати  от colon circulum и colon 
longitudinalis. 

4.3.1. Colon circulum 
4.3.1.1. При контролните препарати, прилагането на Dopamine предиз-

виква релаксационен отговор от -2,41±0,43 mN (n=20) без дос-
товерни изменения в амплитудата на фазичните съкращения. 

4.3.1.2. Инкубираните с 1.10-8M TCdA ГМ препарати (n=18), отговарят 
на екзогенно приложен Dopamine 5-HT (1.10-6 M) с релаксация 
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Фигура 26. Съкратителни отговори на изолирани ГМ препарати към екзогенно приложен       5-
HT (1.10-6 mol/l). CCC – циркулярен колон – контрола, CCA - циркулярен колон – инкубиран 
с токсин А, CCB - циркулярен колон – инкубиран с токсин В. . CLC – лонгитудинален колон 
– контрола, CLA - лонгитудинален колон – инкубиран с токсин А, CLB - лонгитудинален ко-
лон – инкубиран с токсин В. Достоверни разлики в реакциите спрямо контролата са индики-
рани с *, (p<0,05). 
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от  -1,25± 0,64 mN (P>0.05) без промени в амплитудата на фазич-
ните съкращения.  

4.3.1.3. Инкубираните с 1.10-8M TCdВ ГМ препарати (n=10), отговарят 
на екзогенно приложен Dopamine (1.10-6 M) с релаксация от -
3,88± 1.97mN без промени в амплитудата на фазичните съкра-
щения. (P>0.05). 
 

 
 

 

 

 

 

4.3.2. Colon longitudinalis 
4.3.2.1. При контролните препарати, прилагането на Dopamine предиз-

виква релаксационен отговор от -0,87 ± 0,1 mN (n=20) без дос-
товерни изменения в амплитудата на фазичните съкращения. 

4.3.2.2. Инкубираните с 1.10-8M TCdA ГМ препарати (n=15), отговарят 
на екзогенно приложен Dopamine (1.10-6  M) с релаксация от  -
0,35± 0,45 mN (P>0.05) без промени в амплитудата на фазичните 
съкращения.  

4.3.2.3. Инкубираните с 1.10-8M TCdВ ГМ препарати (n=10), отговарят 
на екзогенно приложен Dopamine (1.10-6 M) с релаксация от -
1,09± 0,3 mN без промени в амплитудата на фазичните съкраще-
ния (P>0.05). 
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Фигура 27. Съкратителни отговори на изолирани ГМ препарати към екзогенно приложен       
Dopamine (1.10-6 mol/l). CCC – циркулярен колон – контрола, CCA - циркулярен колон – ин-
кубиран с токсин А, CCB - циркулярен колон – инкубиран с токсин В. . CLC – лонгитудинален 
колон – контрола, CLA - лонгитудинален колон – инкубиран с токсин А, CLB - лонгитудина-
лен колон – инкубиран с токсин В. Достоверни разлики в реакциите спрямо контролата са 

    

 



 
 

45 

4.4. Ефекти на Norepinephrine (1.10-6 M) върху съкратителната ак-
тивност на изолирани ГМ препарати  от colon circulum и colon 
longitudinalis. 
 

4.4.1. Colon circulum 
 

4.4.1.1. При контролните препарати, прилагането на Norepinephrine 
предизвиква релаксационен отговор от - 0,68±0,03 mN (n=20) 
без достоверни изменения в амплитудата на фазичните съкра-
щения. 

4.4.1.2. Инкубираните с 1.10-8M TCdA ГМ препарати (n=18), отговарят 
на екзогенно приложен Norepinephrine (1.10-6 M) с релаксация 
от  -0,6± 1,01 mN (P>0.05) без промени в амплитудата на фазич-
ните съкращения.  

4.4.1.3. Инкубираните с 1.10-8M TCdВ ГМ препарати (n=10), отговарят 
на екзогенно приложен Norepinephrine (1.10-6 M) с релаксация 
от -0,88± 0.93mN без промени в амплитудата на фазичните сък-
ращения (P>0.05). 
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Фигура 28. Съкратителни отговори на изолирани ГМ препарати към екзогенно приложен       
Norepinephrine (1.10-6 mol/l). CCC – циркулярен колон – контрола, CCA - циркулярен колон – 
инкубиран с токсин А, CCB - циркулярен колон – инкубиран с токсин В. CLC – лонгитудина-
лен колон – контрола, CLA - лонгитудинален колон – инкубиран с токсин А, CLB - лонгиту-
динален колон – инкубиран с токсин В. Достоверни разлики в реакциите спрямо контролата 
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4.4.2. Colon longitudinalis 
 

4.4.2.1. При контролните препарати, прилагането на Norepinephrine 
предизвиква релаксационен отговор от -0,96 ± 0,05 mN (n=20) 
без достоверни изменения в амплитудата на фазичните съкра-
щения. 

4.4.2.2. Инкубираните с 1.10-8M TCdA ГМ препарати (n=15), отговарят 
на екзогенно приложен Norepinephrine (1.10-6 M) с релаксация 
от  -0,63± 0,14 mN (P>0.05) без промени в амплитудата на фазич-
ните съкращения.  

4.4.2.3. Инкубираните с 1.10-8M TCdВ ГМ препарати (n=10) не реагират 
на екзогенно приложен Norepinephrine (1.10-6  M ) (P<0.05). 
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V ОБСЪЖДАНЕ 
 

Установените в проучването данни за постепенно намаляване на об-
щия брой болни с чревни инфекции, хоспитализирани в Клиника по инфек-
циозни болести, вероятно се дължи на разкриването на частни болници за 
гр. Пловдив, в които се хоспитализират болни с чревни инфекции. 

Интересни са данните, че на фона на тенденцията за намаляване на 
заболяемостта от ДГПИП се отчита постоянна честота от CDI, касаеща хос-
питализираните болни в Клиника по инфекциозни болести, град Пловдив. 
През 2013 г. и 2014 г. заболеваемостта от CDI е сравнително ниска, като 
вероятно причината е липсата на надеждни диагностични тестове и респек-
тивно по-малкия брой изследвани болни. Установената в проучването забо-
леваемост от CDI е спорадична, в интервала 7,04‰ – 16,47‰ в различните 
години на проучването, без регистрирани епидемиологични взривове. На-
шите данни значително се различават от съобщаваните от Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) за нарастваща заболяемост от CDI, с регистри-
рани за 2016 г в САЩ 453 000 случаи на CDI и 172 000 случаи за Европа.  

„Болестност (Prevalence, P), е един от базовите епидемиологични по-
казатели. Изчислява се като брой случаи, разделени на популацията в риск. 
Представлява точно отражение (снимка) на разпределението на болестта в 
определена популация към даден момент. Болестността зависи от проме-
ните в заболеваемостта, вирулентността и продължителността на заболява-
нето, превенцията, интервенциите, лечението, класификацията на случаите 
и др. Изучаването на болестността и заболяемостта в дадена популация 
може да даде важна информация за протичащите епидемиологични про-
цеси: 

(1) Висока болестност + висока заболеваемост се интерпретира като епи-
демична обстановка; ниско ниво на здравна превенция и недостатъчно 
ефективно лечение 

(2) Висока болестност + ниска заболеваемост се интерпретира като добро 
ниво на профилактична дейност, недостатъчно ефективно лечение, 
възрастно население с много хронични заболявания; ниско ниво на 
здравна превенция  

(3) ниска болестност + висока заболеваемост се интерпретира като ниско 
ниво на профилактична дейност, епидемичност на инфекциозните бо-
лести с високо ниво на смъртност; ефективно лечение 
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(4) ниска болестност + ниска заболеваемост се интерпретира като добро 
ниво на здравеопазване с успешна превенция и лечение.   

При 102/109 (94%) от нашите пациенти е установена експозиция на 
един или повече рискови фактори за възникване на Clostridium difficile ен-
тероколит, като с най-голямо значение са антибактериално лечение 62% 
(68/109), възраст над 65 години – 52% (57/109) и предшестващ престой в 
болница или социален дом за здравни грижи – 48% (52/109). Тези данни ко-
релират с данните на други автори. Макар и при малък брой пациенти – 7 
(6%) не се установиха рискови фактори, предхождащо антибактериално ле-
чение и престой в здравно заведение, което е наблюдавано и в други проуч-
вания и се обсъжда в посока на т.н. придобита в обществото CDI. 

Средната възраст на наблюдаваните болни е 𝑥𝑥=54,91 години. Нашите 
данни корелират с наблюденията на други автори, установили средна въз-
раст на пациентите с CDI 49 г.  

Не се установи полово предпочитание и сезонно колебание за разви-
тие на Clostridium difficile ентероколит. По-високата заболяемост сред град-
ските жители, установена при нашите болни вероятно е свързана с урбани-
зацията, засилените контакти между хората, по-големите диагностични и те-
рапевтични възможности, които предлагат болничните заведения на по-го-
лемия град. 

Според нашето проучване на CDI при хоспитализирани пациенти има 
ниска заболяемост, но значителна болестност, което може да се интерпре-
тира като особеност на таргетната група - възрастно население с много хро-
нични заболявания, и още недостатъчно ефективно лечение, и ниско ниво 
на здравна превенция. Това определя и необходимостта от високо ефективна 
здравна превенция и надеждна терапия. 

Нашите данни, че преобладаващият риботип 001 (установен в 13,8% 
от наблюдаваните болни) се асоциира със заболявания предимно при паци-
енти в напреднала възраст, изложени на множество рискови фактори пре-
дизвиква лека до умерено тежка форма на заболяването, корелират с дан-
ните на други автори. Не установихме връзка на определен риботип с конк-
ретни РФ, или с тежестта на протичане, но броят изолирани риботипове е 
твърде малък и не позволява категорични становища.  

Установеният риботип 014/020, при един от проучваните пациенти, 
развил заболяването без експозиция на нито един от рисковите фактори, по 
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литературни данни е повсеместно разпространен в околната среда и е изо-
лиран от хора, животни, и различни хранителни продукти и може отново да 
се обсъжда в контекста на придобита в обществото CDI. 

Установеният инкубационен период от 24 дни при 65% от нашите па-
циенти съответства на този посочен от други автори, според които заболя-
ването започва от 3 до 30 дни след стартиране на антибактериална терапия 
или няколко седмици след нейното спиране.  

Интересни са данните, че при 46/109 (42%) пациенти заболяването за-
почва 8 дни след преустановяване експозицията на рискови фактори. Това е 
наблюдавано и от други автори, които намират, че диарията може да въз-
никне дори до 6 седмици след преустановяване на експозицията. Ето защо, 
когато се оценява пациент с диария за възможна CDI е важно да се уточни 
експозиция на антибиотици няколко седмици преди началото на диарията, 
както и хоспитализация в предходните 2 месеца. 

Заболяването има остро начало при всички наблюдавани болни. Ди-
арийният синдром е водещ, като при 45/109 (41%) се установи наличие на 
патологични примеси в изхожданията. Коремна болка имат 98/109 (89,90%) 
от болните, фебрилни са 60/109 (55,05%), с горно-диспептични симптоми 
(ГДС) са 46/109 (42,20%) пациенти.  

Данните при нашите болни корелират с тези, представени от Lamont 
и съавтори, и Velarde Ruiz-Velasco и колектив по отношение честотата на 
диарийния синдром, според които той е наличен при всички пациенти, но 
съществено се разминават относно честотата на фебрилитета, установен в 
15% от болните в тяхното проучване. 

Нашите данни за коремна болка при 89.90% от болните се различават 
от наблюденията на други автори, които съобщават честота 49% Velarde 
Ruiz-Velasco и колектив, но съответстват по отношение честотата на пато-
логични примеси в изпражненията в 41%, като в 10% се касае за примеси от 
кръв. 

Установената честотата на левкоцитоза при нашите  болни (38,5%) е 
по-ниска от съобщаваната от други автори честота 49% и дори  58% от слу-
чаите. 
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Нашите данни, че с хипоалмубинемия са 10% от пациентите с CDI, 
съществено се различават от тези на Velarde Ruiz-Velasco и съавтори наб-
людавали хипоалбуминемия в 67%. 

Корелациите, които установихме между някои клинични характерис-
тики (фебрилитет, интензитет на диарийния синдром и наличие на патоло-
гични примеси) и хематологични показатели (брой левкоцити и неутро-
фили, СУЕ, серумен албумин, креатинин и калий), са в подкрепа на описа-
ните в литературата патогенетични механизми за възникване и ход на забо-
ляването.   

При проучване на резултатите от изследване концентрациите на цито-
кини TNF-α, IL-1b, IL-6, IL-8 и IL-10, в серумни и фекални проби, в острия 
период при болни от CDI, представихме пациент с рецидивираща диария и 
данни за 3 чревни патогена: Aeromonas hydrophila, CD и Rotavirus. Трудно е 
да се реши кой от верифицираните патогени има водеща роля за развитие на 
болестта. При тази болна се установяват повишени серумни концентрации 
на IL-6 (240,42 pg/ml) и фекални концентрации на IL-1b (1363,32 pg/ml). По-
вишени фекални концентрации на IL-1b се установяват при 6/9 (66,66%) от 
проучените болни, при които CDI, протече в средно-тежка форма, а при три 
от тях възникнаха рецидиви. Нашите данни подкрепят становището на 
други автори, че високите концентрации на IL-1b във фекалии са индикатор 
за прехода на заболяването към по-тежка форма. Едно възможно обяснение 
е, че токсин А на Clostridium difficile директно активира моноцитите за про-
дукция на IL-1b и IL-6 и увеличи неутрофилната миграция in vitro.   

Установените в проучването данни за сигнификантно повишени се-
румни нива на TNF-α и IL-10 при болни с CDI, би могло да се интерпретира 
като регулаторен механизъм на възпалителната реакция. В отговор на CD 
токсин А се освобождава TNF-α в чревната лигавица, а IL-10 инхибира не-
говата продукцията, както и тази на други провъзпалителни СК (IL-1, IL-2, 
IFN-γ). 

Нашите данни, че CDI оказва съществено влияние върху нивото на 
TNF-α и IL-10 в серум е в подкрепа на тезата за свързването на TcdА с гли-
копротеинови рецептори върху мембраната на ентероцитите, предизвик-
вайки освобождаване на медиатори от базолатералните области на клетките, 
с последващо освобождаване на субстанция P от аферентните неврони на 
субмукозния плексус, която от своя страна води до освобождаване на 
TNF-α.  
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Преобладаващата извадка от публикуваните експериментални данни, 
касаещи in vitro изследвания върху таргетните тъкани за токсините на 
Clostridium difficile,  предлага разнопосочни хипотези относно действието 
на TCdA и TCdВ върху съкратителния апарат на гладката мускулатура. 
Множество студии, прилагат именно in vitro подход за изясняване меха-
низми на действието на TCdA и TCdВ. Концептуално сходство с настоящия 
труд се открива в проекти, които налагат актуалните представи за проме-
ните в гладкомускулната активност под влияние на токсините продуцирани 
от Clostridium difficile. Така например ex vivo  експерименти с изолирани 
чревни циркулярни мускулни ивици, доказват промени в съкратителната им 
активност след третиране с токсините. Подобни ефекти в тази част от ин-
тестиналната мускулатура участваща във формирането на сегменти по дъл-
жината на тънкото черво, (ако допуснем че контрактилитетът на лонгитуди-
налните мускули не е повлиян), следва да предизвикват промяна в честотата 
и амплитудата на сегментирането. Горното би довело до известно наруша-
ване синхрона на придвижване на чревното съдържимо. Това неизбежно би 
причинило нетипично задържане на чревно съдържимо в някои участъци и 
преждевременно евакуиране на други, съчетано със затруднено хомогени-
зиране на масите в чревния лумен. При тези условия автогенната регулация 
на контрактилитета (стимулирано съкращение в зоните с преразтягане на 
мускулната стена) се нарушава, което рефлектира върху резултата от супер-
позирането и с миогенно генерираните перисталтични ритми. Очаквано, и 
на практика проявяващо се следствие от това, е нарушена чревна резорбция. 
Подобни контрактилни промени на colon довеждат до нарушен воден обмен 
и съответно до нарушаване формиране на фекалните маси и промяна в ева-
куацията.  

При така развили се съкратителни нарушения, интерес представлява 
доколко интрамуралната невронална регулация е в състояние да ги компен-
сира. С такава цел проведохме ex vivo експерименти с прилагане на някои 
основни медиатори, модулиращи функциите на тракта. Концепцията на ек-
спериментите включваше отчитане евентуални промени в реактивността на 
ГМ изолирани от colon на плъх и претретирани с TCdA и TCdВ.  

Доминиращ модулатор на биоелектричната и съкратителна активност 
на стомашно-чревната мускулатура е AСh, освобождаван от окончанията на 
парасимпатиковия дял на автономната спланхникова инервация. Някои ав-
тори сочат холинергичната система, като преобладаващо повлияната от 
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действието на TCdA и TCdВ. Прилагането на Ach като тестов агент в насто-
ящия проект позволи да бъдат изказани някои предположения, които час-
тично импонират на горното.  

Резултатите от експериментите ни, показват достоверни разлики в го-
лемината на контрактилните отговори към ACh при ГМ препарати, инкуби-
рани с TcdА спрямо контролни такива. Липсва разлика в реакциите на пре-
паратите, третирани с TcdВ спрямо контролните. Съкратителните ефекти, 
предизвикани от ACh в ГМ на стомашно-чревния тракт са продукт основно 
на активация на М3 рецептори. Повишаването на ГМ тонус се дължи на ос-
вобождаване на Са2+ от вътреклетъчни депа. Наблюдаваното повишение на 
контрактилния отговор при препаратите от colon инкубирани с TcdА би 
могло да е следствие от ГМ мембранна деполяризация, наблюдавана от 
Gilbert при действие с TcdА. В причинно-следствен аспект това е свързано 
с потенциране на Са2+ инфлукс, провокирано косвено от екзогенно прило-
жения ACh. Аргумент в полза на тезата ни е установеното от Gilbert нарас-
тване в карбахол – индуцирани контракции при ГМ, претретирани с TcdА. 
Горните данни внушават наличие на предпоставки за увеличена чувствител-
ност на мускулатурата на тракта към регулаторната функция на ACh.  

Отсъствието на достоверни промени в Ach-предизвиканите отговори 
при инкубираните с TcdВ препарати в условията на проведените експери-
менти следва да се анализира в светлината на вече съществуващи доказател-
ства, а именно: значителна вероятност TcdВ да инактивира Rho-протеини, 
участващи в модулацията на съкратителния апарат; да регулира активността 
на фосфолипаза D (PLD), с незначителен ефект върху активността на про-
теин-киназа С (PKC); изразено подтискащо действие върху активността на 
мускариновите рецептори  (mAChR).  

Тестовете, целящи да изяснят повлияването на серотонин-ергичната 
медиация от TCdA и TCdВ, проведохме по същата схема както с ACh.  Екс-
периментите с циркулярни ГМ препарати от colon демонстрираха резистен-
тност на серотонин-инициираните реакции към присъствието на TcdА и 
TcdВ. При лонгитудиналните препарати бе установено потенциране на кон-
трактилните отговори в присъствие на TcdА.  

Известно е, че ентероендокринните клетки играят роля на сензори за 
налягане, секретиращи серотонин, иницииращ перисталтични рефлекси. В 
контрактилно-релаксационните процеси провокирани от 5-HT, посредством 
интерневронални взаимодействия, участват Acetylcholine, субстанция P, 
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азотен оксид, вазоактивен интестинален пептид, както и калцитонин ген-ре-
гулиращ пептид. 

Приемлива е тезата, че активирането на Rho-протеин и Rho-киназа ве-
роятно е водещ фактор в генерирането на контракциите, предизвикани от 5-
HT. Междувременно, едно основно регулиращо звено в съкратителната ве-
рига – протеинкиназа C играе незначителна роля в развитието на тези про-
цеси.   

Нашите наблюдения в този аспект са в противовес с тезата на Lucius 
за негативно влияние на 5-HT върху съкратителната активност на лонгиту-
диналната чревна  мускулатура при експериментални животни. 

Известно е, че  при наличие на инфекциозен процес в чревния тракт, 
серотонинът играе протективна роля чрез  5-HT7  и  5-HT4 субтипове рецеп-
тори. Активацията на тези рецептори води до повишаване нивото на цик-
лични нуклеотиди участващи в инхибиране на съкратителния апарат на 
гладката мускулатура, което обаче с оглед на функционалната специфика не 
следва да се експонира директно върху последната. 

Предвид горното, остава неизяснено, защо съкратителната реактив-
ност на лонгитудиналната мускулатура в областта на проксимален колон 
бива повлияна при интоксикация с TcdА, а циркулярната – не. Вероятно се 
касае за различия в интерневроналните взаимодействия на серотонинергич-
ната медиация, водещи до освобождаването на ACh, субстанция P, NO и VIP 
в субмукозния и миентеричния интрамурални плексуси. 

За разлика от контрактилните ефекти, предизвиквани от ACh и 5-HT, 
екзогенно приложен Dopamine релаксира ГМ на дебелото черво. Големи-
ната на ефекта е различна при циркулярните и лонгитудиналните препарати: 
значително по-слаба реакция при вторите.  

Приложен върху изолирани ГМ от плъши colon, Dopamine предиз-
виква релаксационна реакция, която при високи концентрации (10-4 M 
Dopamine) се съпътства с пълна загуба на спонтанна съкратителна актив-
ност. Ефектът не е свързан с директно активиране на допаминови рецеп-
тори, а вероятно е медииран посредством β-адренорецептори.  

Съгласно други данни, свидетелстващи за нехолинергичен неврона-
лен произход на релаксационното му действие, Dopamine инхибира ГМ сък-
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ращения в дебелото черво на плъх посредством активация на β1 адреноре-
цептори върху интрамуралните плексуси и посредством β2  рецептори, екс-
пресирани върху самите гладки мускули. 

Аналогични експерименти доказват, че инхибиторното действие  на  
Dopamine включва подтискане освобождаването на ACh от ентеричните 
неврони, медиирано от D1 и D2 рецептори, както и повлияване активността  
на NO и пуринергична медиации. Вероятно доминираща роля в тези про-
цеси има активация на аденилатциклаза и следващото от това покачване 
концентрацията на cAMP. 

Липсата на влияние на TcdА и TcdВ върху Dopamine-предизвиканите 
релаксации в нашите експерименти допуска различни спекулации: от една 
страна изразена „неконкурентност” в ангажирането на аденилатциклазния 
механизъм от токсините и катехоламина, а от друга – невъзможност за ку-
пиране на релаксационните ГМ процеси от токсините, поради широкия 
спектър от рецепторни и интерневронални взаимодействия, които както бе 
описано, Dopamine инициира на ниво ентеричен плексус.  

Не изключваме съхраняването на релаксационния ефект, предизвикан 
от Dopamine, да е в основната си част резултат от мембранната хиперполя-
ризация на ГМ клетки на дебелото черво (съпътстваща усилен К+ ток), което 
само по себе си превръща ефекта в независим от специфични вътреклетъчни 
контрактилни механизми. 

По-горе бе коментирано, че активирането на β-адренорецептори е 
един от пътищата, водещи до подтискане  ГМ активност в стената на дебе-
лото черво. Ефектът се дължи на усилен синтез на цикличен аденозинмо-
нофосфат (cAMP), активиране на протеинкиназа А (PKA) и блокиране въз-
можността на лековерижна миозин-киназа (LCMK) да създаде предпоставки 
за съкращение. 

Като регулатор на ентеричната съкратителна активност, симпатико-
вия дял на автономната нервна система взаимодейства в сложна и деликатна 
схема, както с парасимпатиковия дял, така и със структурите на неадренер-
гичната и нехолинергична инервиращи системи. Важен елемент на това вза-
имодействие на ниво colon при плъх е антагонизирането на VIP активността.  
Наред с това, е доказано, че noradrenaline  и adrenaline снижават достоверно 
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ефективността на действие на ACh в лонгитудиналния чревен слой. Влия-
нието е рецепторно опосредствено (α адрено рецептори), като в него не е 
намесен другият важен за моториката на тракта катехоламин – Dopamine. 

Както бе коментирано, състояния като колит, дисбактериоза, сто-
машно-чревни интоксикаци (в това число предизвикани от Clostridium 
difficile) повлияват по сходен начин някои звена и агенти на съкратителния 
апарат на ГМ на тракта като VIP и Ach. Изследванията, ползващи модел на 
химически-индуциран колит демонстрират значимо нарастване нивата на 
ацетилхолинестераза и VIP в ГМ стена на дебелото черво при плъх. 

Експерименталните ни данни, от прилагане на екзогенен 
Norepinephrine върху изолирани ГМ сочат наличие на слаб релаксационен 
ефект при циркулярните и лонгитудиналните препарати. Претретирането с 
TcdА и TcdВ не води до промени в отговорите, с изключение на този при 
лонгитудинален препарат от colon третиран с TcdВ, при който реакция 
изобщо отсъства. Приемливо обяснение на това са гореспоменатите сложни 
вътреплексусни взаимодействия на симпатиковата инервация, както и фак-
тът че присъствието на Norepinephrine се асоциира със спад в ефективността 
на VIP, докато при нарушена чревна функция нивата на пептида са досто-
верно повишени. Подобен антагонизъм на влиянията, може да послужи за 
екстраполация посоката на развитие на контрактилно-релаксационните про-
цеси. В чисто количествен план следва се отчете, че екзогенно приложен  
Norepinephrine е около 4 пъти по-слабо активен от Adrenaline. 
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ИЗВОДИ 
1. В периода 01.01. 2013 г. – 31.12. 2019 г. е установена заболяемост и 

болестност от Clostridium difficile eнтероколит съответно в интерва-
лите 7,04‰ – 16,47‰ и 6,32‰ – 8,44‰.  

2. Водещи рискови фактори за появата на CDI са: възраст над 65 години 
(52%), предшестваща антибактериална терапия (предимно цефалос-
порини) (62%) и предхождаща хоспитализация в последните два ме-
сеца (48%).  

3. Водещите клинични симптоми са: диариен синдром (100%), коремна 
болка (89,90%), фебрилитет (55,05%), ГДС (42,20%), патологични 
примеси в изхожданията (41%).  

4. Заболяването протича в лека до умерено тежка форма при 74/109 
(68%) от пациентите и в тежка при 35/109 (32%).  

5. Усложнения възникнаха при 2 (1,8%) болни с тежка форма на заболя-
ването (илеус, перитонит) с последваща оперативна интервенция.  

6. При 96% от наблюдаваните болни заболяването протече гладко. Реци-
диви възникнаха при 3%, а Exitus letalis при 1,8%. 

7. Установи се наличие на: (1) права и значителна причинно-следствена 
връзка между фебрилитета, промяната в броя на левкоцитите, и коли-
чеството на серумния албумин; (2) права и значителна причинно-след-
ствена връзка между интензитета на диарийния синдром степента на 
левкоцитоза и концентрация на серумния калий. 

8. При CDI концентрациите на IL-1b във фекалии и на IL-6 в серум се 
повишават с нарастване на тежестта на заболяването. 

9. В експериментален модел, TcdА и TcdВ повлияват съкратителната ре-
активност на изолирани гладки мускули от colon на плъх. TcdА при-
тежава по-силно в сравнение с TcdВ непосредствено действие върху 
чувствителността на гладките мускули към AСh, 5-HT в in vitro усло-
вия. Такава тенденция не се установява  по отношение Dopamine и 
Norepinephrine. 
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ПРИНОСИ 

 

1. Приноси с предимно научно-теоретичен характер 

1.1. За първи път в страната е проведено експериментално ex vivo про-
учване на влиянието на CD токсини А и В върху механичната реак-
тивност на изолирани от colon на плъхове ГМ препарати към някои 
основни медиатори, регулиращи мотилитета на стомашно-чревния 
тракт. 

1.2. За първи път в страната са проучени  нивата на набор от  цитокини 
TNF, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 в серумни и фекални проби на болни с CDI 
и е установено сигнификантно по-високи нива на  фекалните концен-
трации на IL-1b и IL-8 спрямо стойностите на серумните аналози, и 
повишение концентрациите на IL-1b във фекалии и на IL-6 в серум с 
нарастване тежестта на заболяването. 

 

2. Приноси с предимно научно-приложен характер 

2.1. Проучено е  разпространението на CDI при хоспитализирани па-
циенти за дълъг период от време. 

2.2. Направен е детайлизиран анализ на клиничният ход и лаборатор-
ните отклонения  при пациенти с CDI. 

 

3. Предложени са комплексни методи за етиологична диагноза с определяне 
на риботипа на изолата.  
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