15.Инфекции, предавани чрез членестоноги
Представени са по-важните микробиологични тестове за установяване
етиологията на инфекциите, предавани чрез членестоноги. Диагностиката на тези
инфекции се опира на клинични, епидемиологични и лабораторни данни.
15.1. Лаймска борелиоза
15.1.1. Етиологичен причинител, епидемиология, клинична картина
Най-често срещаната кърлежово-преносима инфекция в северното полукълбо е
Лаймската борелиоза (Лаймската болест-ЛБ) с основни причинители борелиите от
комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato (Baranton et al., 1992). Това е мултисистемно
заболяване, засягащо най-често кожата, нервната система, ставите и сърцето (Van Dam
et al, 1993; Balmelli et al, 1995).
В Европа главен преносител на B. burgdorferi са кърлежите от вида Ixodes ricinus.
В развитието си болестта преминава през три стадия, които не винаги са ясно
очертани - ранна локализирана инфекция (първи стадий), ранна дисеминирана
инфекция (втори стадий) и късна Лаймска борелиоза (трети стадий).
Типична проява на ранната ЛБ е еритема мигранс (ЕМ) – зачервяване на кожата
около мястото на ухапването от кърлеж, което се появява 1-2 седмици по-късно и бързо
разширява диаметъра си. Диагнозата на типичната ЕМ е клинична. Серологичното
изследване на този етап може да бъде фалшиво отрицателно. Доказването на ДНК на
борелиите в кръвта на пациента не се препоръчва поради ниска чувствителност в тези
проби. По-надеждно е откриването на ДНК на борелиите в кожна биопсия, но този
подход също не се препоръчва поради инвазивността на метода.
Ранната дисеминирана Лаймска борелиоза се изявява с множествени еритема
мигранс лезии, с артрит, ендо- или миокардит, неврити, менингит, енцефалит, които са
резултат от разпространението на B. burgdorferi в организма по кръвен и лимфен път.
Месеци или години след първоначалното заразяване с B.burgdorferi, при липса на
адекватно лечение, се развива третият стадий на болестта - късната Лаймска борелиоза.
Клиничните прояви са хроничен артрит, хроничен атрофичен акродерматит, хронична
енцефалопатия и др.
15.1.2. Събиране, съхранение и транспортиране на подходящ клиничен
материал за изследване за Лаймска болест
За целта се изследват следните клинични материали: серум или плазма за
серологично тестване; цяла кръв или биопсичен материал от кожни лезии за доказване
ДНК на Borrelia burgdorferi (Таблица 46).
Клиничните материали за изследване трябва да са надлежно опаковани,
съпроводени с документи, съдържащи информация за пациента, диагноза, проведено
лечение, изсикваните изследвания, лекуващ лекар.
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Таблица 46. Методи за изледване на Лаймска борелиоза, видове клинични
материали, начини на събиране и условия за съхранение и транспортиране на
клиничните материали.
Метод за
Диагностична
Подходящ
Начини на събиране,
изследване
процедура
клиничен
температура на
материал
съхранение, оптимално
време за транспортиране
Серологичен
Скрининг за
серум
Стерилни контейнери, SST
тест
ИгМ и ИгГ
(за серум), ≤ 2 часа на стайна
антитела. При
температура, до 7 дни в
положителен
хладилна верига на 2 – 4°C;
резултат
могат да се съхраняват на потвърждаване с
20°C няколко месеца.
имуноблот
Серологични
Скрининг за
тестове при
ИгМ и ИгГ
невоборелиоза антитела. При
положителен
резултат
потвърждаване с
имуноблот

серумна и ликворна
проби, взети в
рамките на 24ч

Стерилни контейнери, SST
(за серум), ≤ 2 часа на стайна
температура, до 7 дни в
хладилна верига на 2 – 4°C;
могат да се съхраняват на 20°C няколко месеца.

Доказване
ДНК на
борелии
(NAAT)

биопсия от кожа
при ЕМ, синовиална
течност Лайм
артрит, ликвор при
невроборелиоза

<1ч на стайна температура;
до 24 часа се транспортира в
хладилна верига на 4 – 5°C;
ако ДНК не се изолира
веднага, пробата се
съхранява на -70°C

PCR
(полимеразно
верижна
реакция)

15.1.3. Етиологична диагностика на ЛБ
Методът на избор за тестване, както за ранните, така и за късните етапи на ЛБ, са
серологичните тестове, използващи двустъпков протокол. Двустъпковият протокол
включва първоначален скрининг с имуноензимен метод (ELISA) за откриване на
антитела от класовете ИгМ и ИгГ срещу Borrelia burgdorferi sensu lato, последван от
Уестърн блот (имуноблот) при положителните или гранични от скрининга серумни
проби. Имуноблотът не е подходящ като скринингов метод, тъй като се понижава
специфичността. Серопозитивността за ИгМ и ИгГ антитела срещу Borrelia spp,
асоциирани с ЛБ, може да продължи от месеци до години след отстраняване на
инфекцията.
При съмнение за невроборелиоза се изследват серумна и ликворна проба, взети по
едно и също време, за да се търси интратекална синтеза на специфичните антитела
(Таблица 46).
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Трябва да се отчита фактът, че в ранните стадии на ЛБ серологичните тестове
могат да бъдат фалшиво-отрицателни поради забавената антитяло синтеза, характерна
за болестта. Фалшиво-положителни резултати могат да се получат при автоимунни
заболявания, инфекция с вируса на Ебщайн-Бар, ревматоиден артрит, множествена
склероза и др. Затова тестването с имуноблот е силно препоръчително. Нивата на
специфичните антитела в серума могат да останат повишени в продължение на месеци
и години след адекватното лечение и пълното клинично оздравяване на пациента.
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15.2. Марсилска треска (Средиземноморска петниста треска)
15.2.1. Етиологичен причинител, епидемиология, клинична картина и
етиотропно лечение
Марсилската треска (МТ), известна още като Средиземноморската петниста
треска (СПТ), е рикетсиоза, която спада към групата на т.нар. кърлежови петнисти
трески (КПТ) (Schoeler G. Et al., 2005; Parola P. & Raoult D., 2001). Причинява се от
Rickettsia conorii. Типичен представител на α1-подгрупа на род Rickettsia от сем.R
ickettsiaceae (Parola P., 2005; Cowan G., 2009). През 2005 г. на базата на геномно
секвениране видът R. conorii е разделен на следните подвидове: R. conorii conorii
(средиземноморска петниста треска), R. conorii israelensis (израелска петниста треска),
R. conorii iindica (индийски кърлежов тиф), R. conorii caspia (астраканска петниста
треска) (Rovery et al., 2008). Облигатен вътреклетъчен Грам (-) патоген, който се
развива в цитоплазмата и ядрото на еукариотните клетки (Jensenius M., 2004).
Инфекциозният агент е обвит в трислойна клетъчна мембрана с повърхностни белтъчни
антигени, означени като rOmpA и rOmpB, които са видово специфични за групата на
КПТ (Fournier P.&Raoult D., 2004).
Основен резервоар и вектор на R. conorii е кърлежът Rhipicephaqlus sanguineus
(кучешки кърлеж), в който рикетсията се предава трансфазово и трансовариално до 4то поколение (Beati L.et al., 1996; Cowan G. et al, 2009). Ареалите на разпространение на
този вид кърлеж съвпадат с тези на разпространение на МТ (Parola P.&Raoult D., 2001).
Освен Rh. sanguineus на територията на някои държави са установени и други видове
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кърлежи, които са преносители на МТ: D. marginatus, D. Reticulatus и I. ricinus (Raoult D.
et al., 1996).
Човек се заразява с R. conorii по няколко начина: 1) трансмисивно – през
кожата при ухапване от кърлеж; 2) контактно – през лигавиците на носа, очите и др. и
3) инхалаторно – при единични случаи. Наблюдават се спорадични заболявания или
малки огнищни епидемии. Болестта има лятна сезонност. Водещият патологичен
процес при МТ е васкулитът на малките кръвоносни съдове, предизвикан от R. conorii.
Той е в основата на характерните за инфекцията обрив и некротично-възпалителни
изменения в мястото на ухапването (т. нар. „черно петно – tache noire”). Честотата на
появата му варира 30 - 50% (Choi Y. et al.,2005; Sarih M. et al., 2008).
Инкубационният период на МТ – времето от кърлежовото ухапване до първите
симптоми на болестта, продължава 4-7 дни. Началото на заболяването е остро, с висока
температура (39-40°C), втрисане, изразено главоболие и болки в ставите и мускулите,
силна отпадналост, възможно гадене и повръщане. Обривът е характерен белег за МТ и
е с диагностично значение. Появява се най-често 3-5 дни от началото на заболяването
(Kemper C. et al., 1992; Raoult D. et al., 1992; Elston D., 2010).Фебрилитетът, обривът и
черното петно формират характерната клинична триада на заболяването.
При обективното изследване освен обрива и черното петно се установява
конюнктивит, регионерен лимфаденит, хепатомегалия при 50% от случаите,
спленомегалия при 25% и брадикардия. При повечето заболели има тромбоцитопения.
Много честа находка е умеренето увеличаване на аминотрансферазите (Drancourt M. et
al, 1990).
Допълнително като усложнения се описват още енцефалит, серозен минингит,
бронхопневмония, миокардит, неврит на зрителния нерв, бъбречна недостатъчност и др.
(Schoeler G. et al., 2005; Rovery C. et al., 2008; Duque V. et al., 2012).
В последните години се наблюдавано тежко протичане на МТ при възрастни
хора с леталитет до 2,5% (Raoult D. et al, 1986).
Клиничната диагноза на МТ е особено важна за своевременното начало на
емпиричната антибиотична терапия. Тя трябва да се базира на епидемиологичните
данни за контакт с куче или кърлежова експозиция и клиничната картина:
неповлияваща се температура, характерен пъпчест обрив, вкл. по дланите и стъпалата,
и tache noire (незадължително) (Brouqui P. et al., 2007; Silaghi C. et al., 2011).
Стандартният антибиотичен режим включва използването на доксициклин (Raoult D. &
Drancourt M., 1991). В последните години се използват и флуорираните хинолони
(ципрофлоксацин, пефлоксацин). Макролидите са също обещаващи препарати поради
добрата им ефективност и поносимост от деца и бременни (Raoult D. et al., 1992; Cascio
A. et al., 2001, 2002; Parola P., 2005).
15.2.2. Събиране, съхранение и транспортиране на подходящ клиничен
материал за изследване за МТ
За целта се изследват следните клинични материали: цяла кръв, серум, плазма,
биопсичен материал от кожни обриви, отстранени органи, преди антибиотичната
терапия, кърлежи във всички фази на развитието им. Инфектирана с R. conorii клетъчна
култура и/или супернатанта също може да бъде доказана (Таблица 47).
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Клиничните материали за изследване на MT се приемат в НРЛ „Рикетсии и
клетъчни култури“ към Националния Център по Заразни и Паразитни Болести, гр.
София, само ако са надлежно опаковани (без разкъсана опаковка и липса на видими
белези за изтичане на материал), както и съпроводени със съответните документи,
съдържащи информация за пациента, диагноза, проведено лечение, клиничен материал,
назначени изследвания и лекуващ лекар.
Таблица 47. Видове клинични материали за изследване за МТ, начини на
събиране и условия за съхранение и транспортиране
Диагности
чна
процедура

Подходящ
клиничен
материал

Серологичн
и
методи
(MIF,
ELISA,
РСК,
Westernblot
тест)

Серум

Начини на събиране,
температура на
съхранение, оптимално
време на транспортиране
- Стерилни контейнери, SST
(за серум), ≤ 2 часа на стайна
температура, а до 7 дни в
хладилна верига на 2 – 4°C;
- Стерилни контейнери със
серум могат да се съхраняват
на -20°C за няколко месеца.
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Използвана
литература

Raoult D et al., 1985;
Raoult D. & Dasch G.,
1989; Babalis T. et al.,
1993; Drancourt M et
al., 1992

Таблица 47. (продължение)
Диагностич Подходящ
на
клиничен
процедура
материал

Доказване
на
инфекц
иозна
нуклеи
нова
кисели
на
(ΝΑΑΤ)
(конвенцион
ален
PCR,
realtime
PCR)

Начини на събиране,
температура на
съхранение, оптимално
време на транспортиране
Цяла кръв
- EDTA или цитратни епруветки.
- За ≤ 2 часа на стайна
температура, до 24 часа кръвните
проби
за
доказване
на
инфекциозна
нуклеинова
киселина
(ΝΑΑΤконвенционален PCR, realtime
PCR)
се
съхраняват
и
транспортират в хладилна верига
на 4 – 5°C
Плазма
- Клиничните материали за
изследване трябва да са взети
преди антибиотикотерапията
Биопсичен
- EDTAили
РРТ
(плазма
материа отделящи епруветки), ≤ 2 часа на
л
стайна температура, а до 7 дни в
хладилна верига на 2 – 4°C
Отстранени - Стерилни контейнери, ≤ 2
органи часа на стайна температура, до
24 часа биопсичен материал се
съхранява и транспортира в
хладилна верига на 4 – 5°C
Биопсичен
- Стерилни контейнери, до 2
материа часа на отстранени органи се
л от
съхраняват и транспортират в
черното хладилна верига на 4 – 5°C, за 7 –
петно 10 дни при температура -25°С
(tache - Стерилни контейнери, < 2 часа
noir)
на стайна температура, до 24
часа в хладилна верига на 4–8°C,
за 7 – 10 дни при температура 25°С
- Клиничните материали
за
изследване трябва да са взети
преди антибиотикотерапията
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Използвана
литература
Walker D. & Gear J.,
1985; Choi Y. Et al.,
2005; Bechah Y. et
al., 2011; Maggi R.
et. al., 2014

Таблица 47. (продължение)
Доказване
Кърлежи
на
(във всички
инфекц
фази на
иозна
развити
нуклеи
е)
нова
кисели
на
(ΝΑΑΤ)
Култивиран
Плазма
е на R.
conorii
Биопсичен
в
материа
клетъч
л от
ни
кожни
култур
обриви
и

- Стерилни контейнери, ≤ 2 Babalis T. et al, 1994;
Senneville E. et
часа на стайна температура, до
al., 1991; Beati
24 часа в хладилна верига на 4 –
L. et al., 1996
8°C

- Стерилни контейнери, < 2 Kelly P. et al., 1991;
часа на стайна температура
La Scola B. &
- Стерилни контейнери, < 2
Raoult D., 1996
часа на стайна температура

15.2.3. Етиологична диагностика на МТ
Рутинната лабораторна диагностика на R. conorii се основава на серологични
методи за доказване на антитела от класовете ΙgΜ, ΙgG и IgA срещу R. conorii (Таблица
47). Тази методика е подходяща и за разграничаване на остра (настояща) от прекарана
инфекция. Най-често използваните серологични методи са микроимунофлуоресценция
(МIF) (златен стандарт), реакция за свързване на комплемента (PCK), ELISA
(аналогична на МIF), Westernblot тест (с висока чувствителност и специфичност),
аглутинация и др. Специфични R. conorii IgM антитела при болни с МТ са налични
обикновено 5-7 дни от началото на инфекцията. През втората седмица се появяват IgG
антителата. Диагнозата МТ се потвърждава при наличие на антитела от клас IgM в
първа серумна проба взета в първите 5-7 дни след поява на симптомите и втора серумна
проба след 2 седмици с 4-кратно нарастване на титъра на IgG антитела в проби взети
по време на острата и възстановителната фаза на инфекцията. При липса на
четирикратно нарастване на титрите на антителата след 4 седмици се взема трета
серумна проба. Имунитетът при МТ, както и при останалите КПТ, е добре изразен и
продължителен. Наличие на защитен имунитет срещу R. conorii вследствие на
преболедуване се определя от персистиране на антитела клас ΙgG.
По време на острата фаза на R. conorii инфекцията, клинична проба (цяла кръв, в
редки случаи серум, биопсичен материал, отстранени органи, кърлежи и др.), взета в
първите дни на инфекцията, преди появата на IgM антителата и преди прилагане на
антибиотично лечение, може да бъде тествана за доказване наличие на инфекциозна R.
conorii нуклеинова киселина (ΝΑΑΤ) (Таблица 47). Този метод е много специфичен и
чувствителен. Техниката позволява и количествена оценка на инфекцията.
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Положителен ΝΑΑΤ резултат за доказване на наличие в клиничната проба на R. conorii
ДНК или на инфекциозна ДНК от групата на КПТ е маркер за остра (настояща)
инфекция. Такова изследване за страната се извършва в НРЛ „Рикетсии и клетъчни
култури“ към Националния Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ).
Инфекциозният агент R. conorii може да бъде изолиран също чрез култивиране в
подходяща клетъчна култура и доказан успешно чрез NAAT, но поради неговата висока
инфекциозност се изисква оборудване и работа в лаборатория с III-то ниво на
биологична безопастност. Диагностичният отговор обаче се получава относително
бавно – 10-15 дни след започване на изследването, поради което се прилагат само в
отделни клинични случаи, както и с научни цели.
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15.3. Ку-треска
15.3.1. Етиологичен причинител, епидемиология, клинична картина и
етиотропно лечение
Ку-треската е зооантропоноза с глобално разпространение, която се причинява
от етиологичния агент Coxiella burnetii. Коксиелите са облигатни вътреклетъчни
микроорганизми, със структура и организация на Грам-отрицателни бактерии, при
които е налице фазова вариация в развитието (Raoult D. & Marrie T., 1995).
Гостоприемниковият обхват на възприемчивите на инфекцията видове е твърде широк,
като включва голям брой диви и домашно отглеждани бозайници, птици и земноводни,
а способността на кърлежите да съхраняват и предават като вектори инфекциозния
агент се свързва с формирането и поддържането за продължителен период от време на
природни огнища (Porter S. et al., 2011). Домашните животни и птици са основни
източници на зараза за човека (Raoult D. & Marrie T., 1995; Higgins D. & Marrie T.,
1990). Човек се заразява с C. burnetii по инхалаторен, алиментарен, контактен път и порядко трансмисивно (Arricau-Bouvery N. & Rodolakis A., 2005). Основен механизъм за
предаване на Ку-треската е аерогенният (Tissot-Dupont et al., 2004). Ку-треската се
разпространява както спорадично, под формата на епизоотични взривове, така и като
епидемии. Характерна особеност на инфекцията е нейната уникално ниска
инфектираща доза, поради което C. burnetii е включена в категория „В” в списъка на
потенциалните биологични оръжия (Kagawa et al., 2003).
Инфекцията при хората варира в извънредно широки граници на протичане (от
безсимптомни до фатално завършващи случаи) и по своя естествен ход тя бива остра и
хронична (Maurin M. & Raoult D., 1999). Инкубационният период е средно 8 - 15 дни, а
понякога до 30 дни. В около 60% от случаите е налице безсимптомно протичане
(Fournier P. et al., 1998; Arricau-Bouvery N. & Rodolakis A., 2005). В 40% клинично
проявените случаи протичат като леко самоограничаващо се фебрилно заболяване
(Arricau-Bouvery N. & Rodolakis A., 2005), а останалите като първична атипична
пневмония (ПАП) (30 - 63%) (Maurin М.&RaoultD., 1999; Daya M. & Nakamura Y., 2005)
или грануломатозен хепатит (TjwaM. et al., 2001).
При болни с остра форма на Ку-треска грипоподобната форма на заболяването
е най-честата клинична проява. В повечето случаи фебрилната реакция е придружена с
главоболие, втрисане и миалгия. Клинико-лабораторните промени най-често се
проявяват с левкопения, олевяване, еозинопения и тромбоцитопения. СУЕ е умерено
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увеличена. Поради неспецифичността на клиничните прояви на заболяването за Кутреска трябва да се мисли при всеки фебрилен пациент със съответна епидемиологична
анамнеза (Maurin М. &Raoult D., 1999; Arricau-Bouvery N. & Rodolakis A., 2005).
Белодробната форма (пневморикетсиозата) е втората по честота клинична изява.
При по-голяма част от пациентите с остра пневмония, предизвикана от C. burnetii, се
установява повишена температура, втрисане, главоболие и обилно изпотяване.
Физикалната находка е твърде оскъдна. Усложненията при Ку-треската във връзка с
развитие на атипична пневмония са редки. Те включват: енцефалит, миокардит,
бъбречна недостатъчност, хронична обструктувна белодробна болест (ХОББ) и др.
(Marrie T., 1995; Daya M. &Nakamura Y., 2005).
Като късна проява на острата форма на Ку-треска се описват единични случаи с
енцефалит, менингоенцефалит и енцефаломиелит (Drancourt M. еt al, 1991).
Особено внимание заслужава персистиращата форма на инфекция с C. burnetii,
която протича тежко, с висок леталитет (10 – 60%) в зависимост от диагностиката и
проведеното лечение (Honarmand H., 2012). Развива се при 5% от случаите в периода
1 – 20 г. след острaтa инфекция с C. burnetii. Ку-рикетсиозните ендокардити са найчестата форма на хронична инфекция (60 – 70%), като особено рискови са пациентите
с клапни и съдови увреждания (Morguet A. et al., 2007). Миокардитът е рядка, но
животозастрашаваща клинична проява. Среща се в 0,5 - 1% oт етиологично
доказаните случаи (Marrie T. & Raoult D., 1997).
При потвърждаване на диагноза Ку-треска е задължително антибиотичното
лечение с препарати от групата на тетрациклините (доксициклин), хинолоните или
макролидите. Използват се обикновено комбинация от антибиотици, лечението
трябва да продължи поне 2-3 седмици, да бъде в ефективни дози и по лекарско
предписание (Tissot-Dupont H. & Raoult D., 2008; Honarmand H., 2012).
15.3.2. Събиране, съхранение и транспортиране на подходящ клиничен материал
за изследване за Ку-треска
За целта се изследват следните клинични материали: цяла кръв, серум, плазма,
CSF (ликвор), биопсичен материал, хирургически отстранени сърдечни клапи, клапни
протези, аневризми, съдови присадки, мляко, костен мозък, плацента, отстранени
органи, взети преди антибиотичната терапия, както и кърлежи от всички видове и
фази на развитие (Таблица 48).
Клиничните материали за изследване за Ку-треска се приемат в НРЛ „Рикетсии
и клетъчни култури“ към Националния Център по Заразни и Паразитни Болести, гр.
София, само ако са надлежно опаковани (без разкъсана опаковка и липса на видими
белези за изтичане на материал), както и съпроводени със съответните документи,
съдържащи информация за пациента, диагноза, проведено лечение, вид на клиничния
материал, назначени изследвания и лекуващ лекар.
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Таблица 48. Видове клинични материали за изследване за Ку-треска, начини на
събиране и условия за съхранение и транспортиране
Диагностична
процедура
Доказване на
инфекциозна
нуклеинова
киселина
(ΝΑΑΤ ) (PCR,
realtime PCR)

Подходящ
клиничен
материал

Цяла кръв

Начини на събиране, температура
на съхранение, оптимално
време на транспортиране
- Епруветки с EDTA или с цитрат
- За ≤ 2 часа на стайна температура,
до 24 часа кръвните проби за
доказване
на
инфекциозна
нуклеинова
киселина
(конвенционален PCR, realtime
PCR)
се
съхраняват
и
транспортират в хладилна верига
на 4-50C
- Клиничните
материали
за
изследване трябва да са взети
преди антибиотикотерапията
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Използвана
литература
Fournier P.et al.,
1998; Fournier P.
& Raoult D.,
2003; Klee S. et
al.,
2006;
Schneeberger P.
et al., 2010;
Honarm and H.,
2012

Таблица 48. (продължение)
Диагностична
процедура
Серологичен
тест

Подходящ
клиничен
материал
Серум

Плазма
Доказване на
инфекциозна
нуклеинова
киселина
ΝΑΑΤ

Начини на събиране, температура
на съхранение, оптимално
време на транспортиране
- Стерилни контейнери, SST (за
серум), ≤ 2 часа на стайна
температура, а до 7 дни в хладилна
верига на 2 – 40C;
- Стерилни контейнери със серум
могат да се съхраняват на -20°C за
няколко месеца.

- EDTA или РРТ (плазма отделящи
епруветки), ≤ 2 часа на стайна
CSF
(ликво температура, а0 до 7 дни в хладилна
верига на 2 – 4 C
р)
- Стерилни контейнери, ≤ 2 часа на
Биопсичен стайна температура, а за по-дълъг
0
матер период в хладилна верига на 2 – 4 C
- Стерилни контейнери, ≤ 2 часа на
иал
стайна температура, а до 24 часа
биопсичен материал за доказване на
инфекциозна нуклеинова киселина
(ΝΑΑΤ-конвенционален
PCR,
realtime PCR) се съхранява и
транспортира в хладилна верига на 4
– 50C
- Стерилни контейнери, до 2 часа за
имунохистохимични оцветявания на
биопсичен материал се съхраняват и
транспортират в хладилна верига на 4
– 50C, а за по-дълъг период на -700С
или в сух лед
- Клиничните
материали
за
изследване трябва да са взети преди
антибиотичната терапия
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Използвана
литература
Prasad B. et al.,
1986;
TissotDupont H. et al.,
1994; MaurinМ.
& Raoult D.,
1999; Hamzic S.
et al., 2003;
Slabá K. et al.,
2005;
Meekelenkamp J.
et al., 2012

Таблица 48. (продължение)
Диагностична
процедура
Доказване на
инфекциозна
нуклеинова
киселина
ΝΑΑΤ

Култивиране
на C. burnetii
в клетъчни
култури

Подходящ Начини на събиране, температура
Използвана
клиничен
на съхранение, оптимално
литература
материал
време на транспортиране
Кърлежи
- Стерилни контейнери, ≤ 2 часа, на Rehacek J. et al.,
(във
стайна температура, до 24 часа в
1991;
0
всичк хладилна верига на 4 – 8 C
Maurin М.
и фази
& Raoult D.,
на
1999
развит
ие)
Цяла кръв
- Епруветки с EDTA или цитрат, < Lockhart M. et
2 часа на стайна температура
al., 2012
Плазма
- Стерилни контейнери, < 2 часа на
стайна температура

15.3.3. Етиологична диагностика на Ку-треска
Рутинната диагностика на Ку-инфекцията се основава на серологично изследване
и доказване на антитела към фаза I (PhI) и фаза II (PhII) на Coxiella burnetii (Виж
Таблица 48). Тази методика е подходяща и за разграничаване на остра от хронична
инфекция. Пациенти с остра Ку-треска обикновено продуцират антитела предимно към
фаза ІІ антигена, докато при хронична Ку-треска обикновено се произвеждат антитела
към фаза І антигена. Най-често използваните серологични методи са индиректна
имунофлуоресценция (IIF) (златен стандарт), комплеметна фиксация и ELISA
(съпоставим с IIF). Специфични C. burnetii IgM PhII антитела при болни с атипична
пневмония или с неясно фебрилно състояние са налични обикновено 2 - 4 седмици след
началото на инфекцията. Отрицателният ELISA тест срещу C. burnetii IgM PhII
антитела през първите седмици от началото на симптомите не изключва диагнозата Кутреска. Сероконверсията обикновено се открива 10 - 20 дни след появата на клиничните
симптоми. Известно е, че антителата IgM/IgG към антигенна фаза I и II на C. burnetii
остават завишени в продължение на месеци, а в редки случаи и няколко години след
първичната инфекция. Диагнозата „остра Ку-треска“ се потвърждава при наличие на
антитела от клас IgM PhII в първа серумна проба взета в първите 10 дни след поява на
симптомите и втора серумна проба след 3 – 6 седмици с 4-кратно нарастване на титъра
на C.burnetii IgG PhII антитела в проби взети по време на острата и възстановителната
фаза на инфекцията. Имунитетът при Ку-треската е добре изразен и продължителен.
Наличие на защитен имунитет срещу C. burnetii в следствие на преболедуване се
определя от персистиране на антитела клас ΙgG PhII.
По време на острата фаза на Ку-инфекцията, клинична проба (цяла кръв, в редки
случаи серум, биопсичен материал, резекционни сърдечни клапи и др.), взета до 2 - 4
седмици след заразяването, преди прилагане на антибиотично лечение, може да бъде
тествана за доказване наличие на инфекциозна C. burnetii нуклеинова киселина (ΝΑΑΤ)
(Таблица 48). Този метод е много специфичен и чувствителен. Техниката позволява и
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количествена оценка на инфекцията. Положителен ΝΑΑΤ резултат за доказване на
наличие в клиничната проба на C. burnetii ДНК е маркер за остра (настояща) инфекция.
Такова изследване за страната се извършва в НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури“ към
Националния Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ).
Инфекциозният агент C. burnetii може да бъде изолиран също чрез култивиране в
подходяща клетъчна култура и доказан успешно чрез NAAT, но поради неговата висока
инфекциозност се изисква оборудване и работа в лаборатория с III-то ниво на
биологична безопастност. Културелните методи са относително бавни – от няколко дни
до седмици, поради което се прилагат само в отделни клинични случаи, както и с
научни цели.
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