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Листериозата е инфекция с 
множествен механизъм на 
заразяване и полиорганна 
симптоматика, тежко протичне и 
висок леталитет. 



ЛИСТЕРИОЗА

¡ В обобщен доклад на ЕFSА за зоонози, 
зоонозни агенти и хранителни 
епидемии в Европа през 2011 г. е 
отразено, че в  периода 2007 – 2011 г. 
в държавите от ЕС от листериоза са 
заболели 7 731 човека. 

¡ Най-много случаи са докладвани през 
2009 г - 1 654 човека, през 2 010 г -1 
601 болни, а през 2007 г. случаите са 
1581.

¡ Най-малко на брой са случаите през 
2008 г- 1 425 човека. 



В нашата страна: 

¡ През 1956 година Г. Тошев описва аборт при 
бременна жена,

¡ През 1956 година Б. Тасков  и сътрудници 
описват лестериозен менингит,

¡ През 1964 година Д. Новачев  документира 
ранна форма на листериоза на новородено,

¡ През 1966 година К. Павлов и сътрудници 
изследват късната форма на листериоза на 
новородено,

¡ В следващите години Г. Тошев и сътрудници 
(1966 г) и Цв. Деспотова (1978) имат научни 
съобщения за мъствораждания и спонтанни 
аборти сред жени



В нашата  страна

¡ листериозата се регистрира като 
заразно заболяване  официално от 1980 
година.

¡ До 1994 г у нас са съобщени около 16 
болни.  

¡ Хр. Манев и сътрудници са  изследвали 
до 1994 г 748 листерийни щама от 
животни и околна среда. 

¡ От хора са изолирани 241 щама L. 
Monocytogenes и 1 щам L. Ivanovi, а от 
животни съответно 27 щама L. 
Monocytogenes  и 9 щама L. Ivanovi 



ЛИСТЕРИОЗА

¡ Неинвазивната 
листериоза 
(фебрилен
листериен
гастроентерит) е 
лека форма на 
заболяването, 
засягаща 
предимно здрави 
хора. 

¡ Инвазивната 
листериоза е по-
тежка форма на 
заболяването и 
засяга някои 
високорискови 
групи от 
населението. 



Цел:

¡ Клинико – епидемиологично 
проучване и анализ на  
разпространението на 
листерийната инфекция в 
България за периода 2009-2017 
година. 



Материали и методи:

Настоящото проучване е ретроспективно, 
като са използвани данните от Карта за 
епидемиологично проучване, предоставени 
от 13 Регионални здравни инспекции (РЗИ) в 
страната за 62 заболявания с доказан 
причинител L. Monocytogenes. Използвани са 
регистрационни данни от базата на НЦОЗА и 
НЦЗПБ, лабораторни резултати от 
микробиологични изследвания на хемокултура, 
ликвор, плацентарни части, лохии, периферни 
секрети на новородени,  от серологични 
изследвания и определяне на серогрупа в 
референтна лаборатория на НЦЗПБ 



Резултати и обсъждане:



Резултати и обсъждане

¡ През периода 2009-2017 г в 
България са регистрирани 62 
болни от листериоза. 



Сезонно разпределение на заболяванията



Териториално разпределение на случаите

¡ В настоящото проучване заболелите от 
листериоза живеят основно в градовете 
– 53 души.

¡ В епидемиологичното проучване част 
от градските жители споделят за 
извънградски дом, където имат 
стопанство или купуват продукти от 
местни домакинства. 

¡ Общо 5 са заболелите, които постоянно 
или временно живеят на село 



Териториално разпределение на случаите
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Епидемична връзка за заболелите



Разпределение по пол



Възрастово разпределение

възраст брой
новородени 15
до 1 година 1
от 1 до 10 0
10--20 0
20--30 11
30--40 3
40--50 7
50--60 8
60--70 9
нсд 70 8
всичко 62



Възрастово разпределение
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Клинично протичане



Изход от заболяването



Микробиологична диагностика

материали брой изолати

хемокултура 25

ликвор 23

периферни секрети 8

серология 8

плац части лохии 3

други секрети 4

анален секрет 1

всичкоизолати 64

всичко 62



Микробиологична диагностика
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Микробиологична диагностика

¡ В референтна лаборатория на 
НЦЗПБ са потвърдени и 
серотипизирани 30 щама от 
материали на  проучените от нас 
случаи.

¡ Еднакво, по 15, са щамовете 
Listeria monocytogenes ІI 
серогрупа и Listeria 
monocytogenes І серогрупа.



Изводи:

¡ Листериозата заема малък 
дял в регистрираната в 
България инфекциозна 
патология.



Изводи:

¡ В нашата страна според 
нормативната база се 
регистрира инвазивната 
форма на заболяването.



Изводи:

¡ Листериозата е сред 
инфекциите с най-висок 
леталитет в България, което 
кореспондира с данните в 
европейските страни.



Изводи:

¡ Листерийната инфекция 
засяга основно новородени, 
бременни и възрастни с 
имунен дефицит.



Изводи:

¡ Епидемичният процес при 
листериозата няма 
категорична сезонност и 
цикличност, разпределение 
по пол и професия.



Изводи:

¡ Сред най-важните фактори на 
предаване на инфекцията са 
млечните продукти и храните, 
консумирани след 
съхранение в хладилник без 
термична обработка.



Изводи:

¡ Профилактиката на 
заболяването следва да е 
насочена предимно към 
рисковите групи – бременни 
и хора с хронични, 
онкологични заболявания.



Благодаря за вниманието! 


