И Н Ф О РМ А Ц И Я З А З А П А Д Н О Н И Л С К А Т РЕ С К А

Западнонилска треска (ЗНТ) е вирусна зоонозна инфекция с природноогнищен
характер и трансмисивен механизъм на предаване – чрез ухапване от комари от рода
Culex, а циркулацията му се поддържа в диви и синантропни птици, предимно от
мигриращите видове, чрез верига комар-птица-комар.
Западонилската треска обикновено протича леко до умерено тежко, с
грипоподобни симтоми – температура, главоболие, отпадналост, възможна е и поява на
макулопапулозен обрив, лимфоаденопатия, гастроинтестинални смущения. При голяма
част от заразените инфекцията може да протече безсимптомно. По-тежки неврологични
форми на болестта като енцефалит, менингоенцефалит или менингит са редки,
предимно при хора в напреднала възраст.
В държавите в ЕС броят на случаите със ЗНТ при хората постоянно нараства,
като през изминалата 2018 г. е равен на този през предходните 5 години. Това говори за
високо ниво на циркулация на вируса в засегнатите държави. За сравнение, само за
една седмица в края на м. август 2018 г. в ЕС са регистрирани 300 сл. при хора, което е
повече от годишно регистрираните случаи през 2017 г. (207сл.) или през 2016 г. (225
сл.) и сравнимо с броя на случаите през сезона с най-много случаи – 2010 г. (393 сл.).
Вирусът се е разпространил в области, където преди не са съобщавани локално
придобити случаи.
Данни за регистрираните случаи със ЗНТ при хора в отделните държави-членки
на ЕС от началото на 2018 г. до 15 ноември са общо 1491 сл.: Италия (569), Гърция
(309), Румъния (277), Унгария (214), Хърватска (53), Франция (25), Австрия (20),
България (15), Чехия (5), Словения (3) и Кипър (1). Допълнително в съседните на ЕС
държави са регистрирани още 557 сл., както следва: Сърбия (415), Израел (128) и
Косово (14). Смъртните случаи (171 общо) са съобщени от Гърция (45), Италия (42),
Румъния (42), Сърбия (35), Косово (3), България (2), Чехия (1) и Унгария (1).
През сезона са съобщени 279 взрива на ЗНТ сред коне: Италия (145), Унгария
(91), Гърция (15), Франция (13), Испания (7), Австрия (2), Германия (2), Словения (1) и
Португалия (1).
В Република България първите случаи при хора са регистрирани през 2015 г.- 2
сл., през 2016 г. – 2 сл., през 2017 г. – 1 сл. През 2018 г. се наблюдава сериозно
увеличение на случаите – до 10 декември са регистрирани 15 сл. (6 вероятни и 9
потвърдени), от които 2 завършили с летален изход. При 12 от случаите заболяването е
протекло с тежко засягане на централната нервна система (менингоенцефалити и
енцефалити). Проведените в Националния център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ) проучвания върху циркулацията на вируса показват, че средно при 1,5 % от
населението на страната се откриват специфични антитела срещу вируса на ЗНТ. В
областите по река Дунав този процент достига 6 – 7,5 %, а в София окръг е най-висок –
10 %.

