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Историята започва с получаването на ваксините.
За морбили и рубеола ваксиналната ера започва през 60–те
години, когато са разработени първо моновалентните ваксини,
а след това и триваксината морбили-паротит-рубеола.
Интересен факт при морбили е, че при тази инфекция има
най-късия период между откриването на причинителя и
получаването на ваксината –само 10 години от 1953 г., когато
е изолиран вируса и 1963 г. когато е лицензиран в САЩ
създадения от Ендерс първи морбилен ваксинален щам.
Няколко години по-късно са получени съвременните щамове,
Schwarz strain и подобния на него Moraten , разработен от
Хилеман, те са подобрени ваксинални щамове с по-слаба
реактогенност.
Първата рубеолна ваксина е лицензирана през 1969 г.,
създадена от плодовития учен ваксинолог Морис Хилеман,
автор на над 40 нови ваксини. През 1979 г. е разработен от
Стенли Плоткин съвременния ваксинален щам RA27/3., който
се използва във всички моновалентни и комбинирани ваксини в
САЩ и Европа.

И

двете ваксини са високо ефективни, водят
до сероконверсия в ≥95%;
 При морбилната ваксина след втората доза
имунологичен отговор се получава при 99%
от първично ваксинираните след 12-и месец;
 При рубеолната ваксина една доза е
достатъчна, за да осигури дълготрайна,
вероятно пожизнена защита, както срещу
клинично проявеното заболяване, така и
срещу безсимптомна виремия.

vЗа успешната ваксинална стратегия са
необходими както високо ефективни ваксини,
така и достатъчно високо имунизационно
покритие – при морбили прагът е много
висок, поради високия инфекциозен индекс,
т.е заразност – необходимо е покритие на над
95% от възприемчивото население.
vЗа тази цел СЗО учреди Разширената
програма за имунизациите, между първите 6
ваксини, препоръчани от програмата през
1974 г. е и морбилната ваксина
vПрез 1977 г. е поставена като глобална цел
постигане на универсална имунизация за
всички деца до 1990 г. На диаграмата е
показано покритието постигнато към 2016 г. –
с най-висок показател са ДТК ваксините с
86% обхвaт, следват морбили и полио-c 85%.







Елиминация на
заболяването:
без ендемично
разпространение в
границите на определена
географска област в
продължение на поне 12
месеца, при наличие на
добре функционираща
система за надзор!
Регионална елиминация:
може да се обяви след
период от ≥36 месеца без
ендемично разпространение
във всички страни от
региона
Ерадикация на
заболяването:
прекъсване на
разпространението в
световен мащаб, при
наличие на верифицирана
система за надзор!

Основания/епидемиологични
предпоставки:
1. Не съществува резервоар
на инфекцията извън
човека;
2. Разполагаме с надеждни
диагностични тестове;
3. Съвременните ваксини са
високо ефективни и
безопасни;
4. Постигнато е прекъсване
на резпространението на
инфекциите за
продължителен период в
границите на големи
географски области.

Глобален ваксинален план:
стратегически цели

Морбили и рубеола –
Елиминация в поне 5 от
регионите на СЗО до края на
2020 г.
През септември 2016 г., PAHO
обяви, че Региона на Америка е
първият в света, обявен за
свободен от ендемично
морбили и рубеола
?! През 2018 г. във Венецуела има
взрив >50 седмици
=възобновяване ендемичното
разпространение









До 2010 г. - Елиминация на морбили и
редуциране на конгениталната рубеола
(CRS) до <0.01на1000 живородени
(целта е приета 1998 г.)
До 2010 г. - Елиминация на морбили и
рубеола и превенция на вродена
рубеола
(целта е приета 2005 г.)
До 2015 г. - Елиминация на морбили и
рубеола и превенция на CRS
(целта е приета 2010 г.)
Европейски ваксинален план 20152020 г.
(приет 2014 г.)
- През 2015 г. прекъсване на
разпространението в региона
- Сертифициране на елиминацията
през 2018 г.

Европейски ваксинален план

Статус на
страната

Морбили
Number
37

Прекъснато
разпространение
за 24 мес.

%

Рубеола
%

70

Number
37

70

5

9

2

4

Прекъснато
разпространение
за 12 мес.

1

2

3

5

Ендемични

10

19

11

21

Общо

53

100

53

100

Елиминация

35 (66%) с елиминация на морбили и рубеола
8 (15%) ендемични за морбили и рубеола

Верификационният процес е наложителен неделима част от дейността по елиминация на
морбили и рубеола (аналогично на успешната
полио-верификация, въведена преди 10 години)
 Първите стъпки в изпълнение на този процес са
направени през 2012-2013 г.:
- Учредяване на Регионалната Верификационна
Комисия (РВК) за елиминация на морбили и рубеола
(януари 2012 г.);
- Разработване на Стратегическа рамка за
елиминация;
- Организиране, в колаборация с ECDC and WHO, на 4
регионални срещи на страните-членки.


*Верификация = Установяване, удостоверяване на истината; свидетелство

НВК ще мониторира документирането на верификационния процес в
своята страна.
 Той е отговорен за:
- събиране, анализиране и интерпретация на епидемиологичните и
лабораторни данни за МР
- адекватността на системата за надзор,
- документира събраните данни в годишните отчети, които
предоставя на Регоналния офис на СЗО.




Заедно с това, НВК подпомага утвърждаването на елиминационните
програми, като предлага внедряване на подходящи стратегии и
стимулира мониторирането на прогреса на страната в постигане на
елиминационните цели.



РВК, от своя страна, прави оценка на документацията с цел да
верифицира елиминацията в регионален мащаб – т.е., че всички
страни-членки са свободни от ендемично разпространение на МР за
поне 36 месеца.

-

Основни принципи:
Верификацията на регионалната елиминация е процес: в

-

Верификационният процес се основава на доказателства:

-

Прогресът на верификационния процес се измерва
(с комплекс от индикатори за оценка на надзора и
2 маркера – ваксинационен обхват и заболяемост)

-

Независимост на органите, ангажирани с верификацията:
Регионалната верификационна комисия (РВК) и
Националния верификационен комитет (НВК) са съставени
от независими експерти



продължение на ≥3 години страните от региона документират
стабилност на елиминацията - преди и след сертификацията;
всяка страна документира факта, че прекъсване на
разпространението на МР е постигнато на национално ниво;







Отсъствие на ендемични случаи на заболяване от
морбили и рубеола във всички страни-членки за
период от поне 36 мес. след последния случай, в
резултат от пълното прекъсвене на ендемичното
разпространение на вирусите-причинители;
Наличие на надеждна система за надзор, която да
е достатъчно специфична и чуствителна, за да
открие, потвърди и класифицира всеки съмнителен
случай;
Доказателствени данни от генотипиране, които да
подкрепят прекъсването на ендемичното
разпространение.

*В съответствие с дефиницията за елиминация на морбили и рубеола в Региона

Състав (Съгласно Заповед № РД-09-215/26.11.2012 г. )
Председател: Доц. д-р Нина Гачева - епидемиолог
Членове: Проф. д-р Златко Кълвачев – вирусолог
Доц. д-р Атанас Мангъров – инфекционист

-

-

Задачи на НВК:
Провежда поне 2 срещи годишно;
Разработва план за дейността по документиране и верифициране
на елиминацията със срокове, отговорности, ресурси, в
сътрудничество с ръководството на Националната програма за
имунизации и Надзора, както и с Регионалната комисия;
Консултира отговорните органи на национално ниво по
въпросите, касаещи верификационния процес;
Извършва посещения на място в определени райони на страната,
при необходимост за верифициране на данните;
Подготвя годишния отчет на страната за официално
представяне на Регионалната верификационна комисия.

“Въз основа на документацията, представена от
Националния верификационен комитет,
Регионалната комисия заключава, че
ендемичното разпространение на морбилния
вирус остава прекъснато за повече от 36 месеца
и морбили се приема за елиминирано;
ендемичното разпространение на рубеолния
вирус е прекъснато за 24 месеца.”
Комисията призовава всички страни-членки да вземат мерки:
- по отношение на снижения имунитет в групи от населението
с проблеми при обхвата с имунизация и, също така,
- за бързото откриване и съответен отговор на установено
разпространение на МР вируси.

В продължение на няколко
години Комисията отбелязва като
основни проблеми на страната :
- Недостатъчна чуствителност на
надзора на морбили и рубеола;
- Липсващо лабораторно
потвърждаване, респ. вирусна
изолация при случаите,
диагностицирани като рубеола;
- Прогресивно снижение на
обхвата с ваксини, съдържащи
морбилна и рубеолна компоненти.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПРОГРАМА
ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА
МОРБИЛИ И РУБЕОЛА,
2018-2021 г.
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