
ГРИП 
Доц. Камен Плочев 

 

 Грипът е  глобална, неовладяна инфекция, която е поразявала и продължава да 

поразява човечеството като цяло. ГРИП НЕ Е НАСТИНКА. Заболяването има 

уникален епидемиологичен статус, тъй като е силно заразно и се разпространява лесно 

от човек на човек, предимно при кашляне или кихане. При тези физиологични актове 

пръските, респективно вирусите се разпространяват на разстояние от 1 до 5 метра.  

 Всяка година грипната епидемия засяга около 10% от възрастното население на 

планетата и около 30% от децата, което води до повишен брой първични прегледи, 

хоспитализации, тежки усложнения, скъпо струващо лекарствено лечение, финансови 

разходи и непреки икономически загуби поради отсъствие от работа.  

 В България регистрираните случаи на грип годишно по данни на НЦЗПБ са 

около 300 000. Макар че, имунитета срещу прекарана грипна инфекция е дълготраен, 

никои не е защитен от инфектиране с нововъзникнал подтип на грипния вирус. Това на 

практика означава, че хората нямат  имунитет при появата на нови щамове, което 

благоприятства възникването на нови грипни епидемии, респективно пандемии. 

 Заболяването се причинява от вируси, които съгласно класификацията на 

международния комитет по таксономия на вирусите от 2004 г. се отнасят към 

семейство Orthomixoviridаe и образуват 5 рода:  

1. Infuenza virus тип А  

2. Infuenza virus тип В 

3. Infuenza virus тип С  

4. Togoto virus изолиран от членестоноги  

5. Isavirus с единствен засега представител ISAV, изолиран от сьомга  в Норвежко 

море и Атлантическия океан 

Заболяването е силно заразно, като източник на инфекцията  са: 

• болни хора 

• болни птици;  

• здрави птици носители на вируси; 

• болни бозайници;  

 От натрупания до момента опит обобщено се приема, че заразата може да се 

предаде по следните начини: 

• чрез вдишване на инфекциозни капки и капкови ядра,  

• при директен контакт, а може би и чрез индиректен контакт,  

• при контакт (замърсени ръце)  

• чрез самоинокулация (самозаразяване)  на горния респираторен тракт (пипане на 

носната лигавица)  

• замърсяване на конюнктивата от промишлен прах в птичите ферми  

• докосване на очите със замърсени ръце. 

 Съществуват три начина на разпространение на грипния вирус – локални 

взривове, епидемии и пандемии.  

 За грипа е характерно уникалното съчетание на непрекъсната изменчивост на 

антигенната структура на вируса, с лесния и много ефективен механизъм на предаване 

на заразата. Съчетано с краткият инкубационен период и всеобщата възприемчивост на 

населението, болестта може да се разпространява със значителна интензивност, 

причинявайки ежегодни взривове и сезонни епидемии. През различни периоди от време 

възникват и грипни пандемии, които се разпространяват в мащаби и скорости, които не 

познаваме при нито една друга болест. 



Категориите взрив, епидемия и пандемия се различават по количественото нивото на 

заболеваемост.  

� Повишената заболеваемост в ограничена група хора, които имат връзка по 

между си (организирани колективи) се определя като епидемичен взрив. 

� Повишаването на заболеваемостта над обичайното очаквано ниво, за конкретна 

територия (държава) се определя като епидемия 

� Поредица от последователни епидемии възникващи по едно и също време в 

различни страни, между които има връзка и са предизвикани от един и същи 

причинител се определя като пандемия. 

 От трите грипни вируса – А. B и С, с най-голямо  епидемиологично значение са 

тези от тип А, макар че епидемиологично разпространение е наблюдавано и при 

вирусите от тип Б. 

 ПАТОГЕНЕЗА:  

 Репликативният цикъл на грипните вируси е кратък 6-8 часа. Репликацията се 

дели на ранни и късни етапи. Тези  етапи са: 

1. Прикрепване на вируса към клетъчните рецептори 

2. Проникване на вируса в клетката  

3. Събличане  

4. Транскрипция и репликация  

5. Синтез на вирусни белтъци 

6. Сглобяване на вирионите  

7. Напускане на вируса от клетката  

 КЛИНИКА – заболяването има инкубационен период  от 2 до 5 дни. 

Характеризира се с внезапно начало, повишена температура с втрисане, силно 

неразположение, отпадналост и главоболие, болки в мускулите и в очните ябълки, 

суха и дразнеща кашлица, хрема, епистаксис. При децата тези симптоми често са 

съпроводени от гадене, повръщане, възпаление на средното ухо в някои случаи 

хиперпирексия съпроводена с гърчове. При повечето болни симптомите на грипа 

отзвучават за около 7 дни, обаче кашлицата и адинамията могат да продължат повече 

от 2 седмици. Изразен е токсико-инфекциозният синдром (типична температура повече 

от 38° С) и  симптомите на възпаление на горни и долни дихателни пътища.  

 Усложнения –Проявяват се най-често със засягане на дихателните пътища и се 

развиват рано в хода на заболяването. При част от болните диспнея се развива средно 5 

дни след началото (диапазон 1 до 16). Респираторен дистрес, тахипнея и инспираторни 

хрипове са често наблюдавани клинични симптоми. Продукцията на храчки е 

вариабилна, а понякога и кървава. Рентгенологичните промени включват дифузни 

множествени или разпокъсани инфилтрати, интерстициални инфилтрати, и сегментарна 

или лобуларна консолидация. Рентгенологичните отклонения се наблюдават средно 7 

дни след началото на първоначалните симптоми (диапазон 3-17).  

 Чести са усложненията от страна на сърдечносъдовата система под формата на 

исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна 

недостатъчност, перикардит, миокардит и ендокардит. 

 Усложненията от страна на централната и периферната нервна система 

включват, енцефалити, менингити и менингоенцефалити, неврити и миелити.  

 Други възможни заболявания са синуити, миозити, токсичен шоков синдром, 

имунодефицитни състояния, панцитопения, синдром на Рейе и сепсис без 

документирана бактеремия. Често се наблюдава многоорганна недостатъчност със 

симптоми на бъбречна дисфункция. 

 



 ЛЕЧЕНИЕ – създадени са няколко специфични анти-вирусни препарата, които  

се делят на две групи - М2 инхибитори и невраминидазни инхибитори. Характерното и 

за двата вида препарати е, че действат специфично само на грипните вируси. 

Употребата им срещу други вируси, причиняващи подобна сиптоматика е безсмислено. 

Това поставя въпроса за експресна диагноза на заболяването с помощта на тестове, 

които не изискват наличие на лаборатория  Това ги прави много удобни за тестуване в 

амбулаторни и домашни условия. На следващата таблица са дадени някои от 

лицензираните за употреба тестове: 
Бързи  тестове за откриване на грипен вирус: 

 

Диагностичен метод 
Откриване 

тип грипен 

вирус 

 

Проби за 

изследване 

 

Резултат 

(време) 
Directigen Flu A+B 

(Becton-Dickinson) 
А и В НФ секрет, гърлен 

секрет, назален 

смив, назален 

аспират 

<30 

минути 

Actim tm Influenza 

(Medix Biomedica) 
А и В Назални аспирати, 

назални промивки, 

назални проби 

<15 

минути 

 М2 ИНХИБИТОРИ - това са първите антивирусни медикаменти, създадени 

през 70-те години на миналия век наречени  AMANTADINE и  RIMANTADINE. Те са 

инхибитори на M2 йонния протеинен канал на грипния вирус. И двата медикамента са 

ефективни срещу някои грипни вируси тип А (H1N1, H2N2, H3N2), но не са активни 

срещу грипните вируси тип В тъй като те не притежават М2 протеини.  

 RIMANTADINE. В България Римантадин започва да се използва като 

средство за профилактика и лечение на грип през 1971 г. Проведените наблюдения 

доказват, че приложен с профилактична цел, препарата снижава 2 пъти  риска от 

възникване на заболяване. Ефективността при лечение на болни се изразява в скъсяване 

на продължителността на заболяването и в по-лекото му протичане. 

 Препаратът е регистриран в България под формата на таблетки, съдържащи 50 

мг Rimantadine hydrochloride. Прилага се перорално, препоръчително след хранене. 

Дозировка:  

 а) при възрастни и младежи над 14 години:  

през първия ден - 3 пъти дневно по 2  таблетки (100 мг на прием)  или 6 таблетки на 

един прием; през втория и третия  ден - 2 пъти дневно по 2  таблетки (100 мг на прием); 

през четвъртия и петия ден - 1 път дневно по 1  таблетка (50 мг) 

           б) при деца на възраст от 7 до10 години:  2 пъти дневно по 1 таблетка (50 мг)  

  в) при деца на възраст от 11 до14 години: 3 пъти дневно по 1 таблетка (50 мг)  

Продължителността на лечението е 5 дни.  

 НЕВРАМИНИДАЗНИ ИНХИБИТОРИ-това са структурни аналози на 

ацетилневраминовата киселина, които конкурентно се свързват с активния център на 

невраминидазата и по този начин инхибират крайните етапи на вирусното 

размножаване и напускането на вирионите от клетката. 

• ZANAMIVIR. Одобрен от 1994 г. с търговското наименование Relenza® на фирма 

GlaxoSmithKline. Препаратът има ниска бионаличност и бърз клирънс при 

перорално приложение и поради това се прилага под инхалационна форма. 

• OSELTAMIVIR. Препаратът е специфичен инхибитор на невраминидазата на 

грипния вирус. Медикаментът е ефективен за лечение на грип при възрастни и 

деца на 1 година, както и за профилактика при възрастни и деца над 13 години. 

• PERAMIVIR – препарат за парентерално приложение ( не е регистриран у нас) 

 



 Напоследък в клиничната практика се използват няколко други препарата, които 

не са със специфично действие само върху грипните вируси. 

 АРБИДОЛ  - Този оригинален първи представител на индолите, синтезиран в 

Русия има имуномодулиращо, интерфериращо, антиоксидантно и вируспецифично 

действие. Арбидолът инхибира процесът на сливане на вирусната обвивка с 

мембраната на ендозомите. 

 РИБАВИРИН (Virazole®, САЩ) – разработен е като структурен аналог на 

гуанозина. Механизмът му на действие се изразява в блокиране на транскрипцията и 

репликацията на вирусите чрез инхибиране на дехидрогеназата в клетката, което 

намалява синтезата на гуаниновите нуклеотиди. Под формата на трифосфат инхибира 

РНК полимеразата на грипния вирус. 

КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ 
 Един от известните подходи в лечението на грипната инфекция е прилагането на 

редица комбинации от специфични инхибитори с различен механизъм на действие, 

както и комбинирането на инхибтори с имуномодулатори. Така би могло да се намали 

прилаганата доза на препарата, както и риска от селекция на резистентни мутанти. 

Известни са отчетливи ефекти от комбинации на римантадин + рибавирин, както и in 

vivo синергизъм при едновременно приложение на рибавирин и  перамивир  на грипна 

инфекция при мишки. Върху грипен вирус H9N2 in vivo е установен значителен 

синергичен ефект между рибавирин и оселтамавир. Описани са комбинации 

римантадин (терапевтични дози) + оселтамавир (терапевтични дози) + изопринозин в 

доза 3х2. 
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