
06.02.2018г. 
Актуални данни от Информационната система за събиране и 
анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в 
България  
 
http://grippe.gateway.bg/ 
 
През 4та  седмица на 2018 г. в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" 
към НЦЗПБ са изследвани за грипни вируси чрез молекулярния метод Real Time RT-
PCR 254 клинични проби (носогърлени секрети).  
Доказани са 14 грипни вируса A(H1N1)pdm09, 3 вируса A(H3N2) и 106 вируса 
B/Yamagata.  
 
Продължава доминирането на грипни вируси тип B/Yamagata.  
 
Седмица № 4 (от 22.01.2018 до 28.01.2018) 

Тип 
изследване 

Общо 
изследвани 
проби 

Положителни проби 

Грип 
Други 
респираторни 
вируси 

Грип 
A 

A/H1N1 A/H3N2 A/H1N1 
(2009) 

Грип 
B 

AdV RSV PIV Други 

Детекция / 
изолация 

254 0 0 3 14 106 0 1 0 2 

Серология 45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 299 12 0 3 14 106 0 1 0 2 
 
Седмици № 40 - 4 (от 02.10.2017 до 28.01.2018) 

Тип 
изследване 

Общо 
изследвани 
проби 

Положителни проби 

Грип 
Други 
респираторни 
вируси 

Грип 
A 

A/H1N1 A/H3N2 A/H1N1 
(2009) 

Грип 
B 

AdV RSV PIV Други 

Детекция / 
изолация 

925 0 0 8 33 246 14 26 17 71 

Серология 214 55 0 0 0 1 0 0 0 0 

Общо 1139 55 0 8 33 247 14 26 17 71 
  
С това очакванията грипната епидемия 2017/2018г. да се причини от новия грип от щам 
А /H2N3/ - “Хонконг” напълно се опровергаха. Както се опроверга за пореден път 
съществуващото в миналото теза, че грипните вируси от тип В са с по-малък 
епидемичен потенциал и предизвикват епидемични взривове в затворени колективи 
/общежития, казарми и др. подобни/.  
 



Препоръчаният от СЗО състав на тривалентните грипни ваксини за северното 
полукълбо за сезон 2017/2018 г. е: 

 A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 
 A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) 
 B/Brisbane/60/2008 

Препоръчаният от СЗО състав на четиривалентните грипни ваксини включва освен 
трите изброени по-горе вируса  още един вирус B/Phuket/3073/2013. 
 
Което означава, че имунизираните с противогрипни ваксини  /независимо дали са 
три или четири валентни/ не са предпазени от инфектиране с основно 
циркулиращия грипен  вирус от  тип B/Yamagata/. 
 
Данни от надзорните системи за грип и ОРЗ в Европа: Циркулацията на грипни вируси 
е аналогична, интензитета за различните държави е представен на следващите фигури: 
 

 



Препоръки относно лечението на грип: 
В условията на доказана циркулация на грипни вируси  е препоръчително 
етиологичното  лечение с антивирусни препарати, стартирано в първите 48 часа от 
появата на симптомите.  
Активни срещу грипните вируси са : 
Ремантадин - прилага се за лечение само на грип тип А; 
Tamiflu  /Oseltamivir/ - прилага се за лечение на грип тип А и тип В,  
Relenza /Zanamivir/ - прилага се за лечение на грип тип А и тип В. 
 
Трябва да се отбележи, че въпреки данните на производителите, по отношение на 
грипен вирус тип В се наблюдава по-слаб ефект от приложението на антивирусни 
препарати. Друг фактор, затрудняващ лечението при грип тип В е в много случаи 
отсъствието на остро начало с рязко повишаване на температурата и катарални прояви 
от страна на горните дихателни пътища, което отлага във времето решението за 
прилагане на антивирусна терапия. Болките по стави и мускули, субфебрилна 
температура, отпадналост, изпотяване са водещи симптоми и може да са единствените 
прояви на заболяването. Забавянето намалява ефекта от антивирусното лечение, но 
съгласно официалните препоръки при всички случаи при затегнато протичане е 
уместно да се приложат антивирусни средства и по-късно от 48мия час от началото на 
симптомите.  
При настъпило подобрение и отново влошаване на състоянието на пациента  4-5 дена 
след началото на заболяването, в общия случай се касае за насложена бактериална 
инфекция и следва да се направи преценка за продължаване на лечението с подходящ 
антибиотик. 
Тежестта на протичане на заболяването не винаги корелира с вероятността за 
настъпване на усложнения.  Рисковите групи в това отношение са всички пациенти с 
хронични заболявания, пациенти на имуносупресираща терапия, лъчетерапия, с 
неоплазмени заболявания, възрастни над 65 г. и др., включително всички лица, 
независимо от възрастта и здравословното състояние, които подценят заболяването и 
не провеждат препоръчаното лечение и режим..  


