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Болестта, причинявана от Зика вирус се предава на хората от инвазивните 

комарни видове от рода на Aedes. Комарните видове от рода Aedes - Aedes albopictus 

(Tiger mosquito) и Aedes aegypti (Yellow fever mosquito), които са и вектори, отговорни 

за разпространението на екзотичните вирусни заболявания Хеморагична треска Денга, 

Жълта треска и треската Чикунгуня. Те се означават още и като инвазивни комарни 

видове, защото имат способността да се разпространяват и заселват в нови 

региони на местообитание, като успешно се адаптират към непрекъснато 

изменящите се условия на околната среда. В последните години видовете Aedes 

няколкократно са нахлували в Европа в региони, които добре поддържат техния цикъл 

на развитие и местообитанията им се свързват главно с територии с умерени 

температурни и влажностни режими, съответстващи най-добре на изискванията им за 

ефективно пренасяне на заразни болести. Това са страните от басейна на Средиземно 

море или други южни региони в Европа. В България са установявани единични 

екземпляри от Aedes aegypti, главно в южните равнини части на страната. За това 

разпространение и разселване на комарите спомага и възможността техните ларви или 

яйца да могат да бъдат транспортирани успешно с помощта на засилващата се световна 

търговия, с превозните средства или пък на възможността възрастни екземпляри да 

бъдат пренасяни с помощта на контейнери или чрез други затворени превозни средства.    

До 80% от инфекциите със Зика вирус при хората са безсимптомни. Клиничната 

изява се характеризира със самоограничаващо се нетипично фебрилно състояние с 

продължителност от 4-7 дни, което може да се придружава от макуло-папуларен обрив, 

болки в ставите, конюнктивит и главоболие. В миналото не е отбелязано Зика 

вирусната инфекция да причинява смърт, нито пък да се свързва с когенитални 

(трансутеринни) инфекции при бременните жени, водещо до появата на вродени 

аномалии на ЦНС, като микроцефалия.  



За сега не съществува ваксина за предотвратяване на Зика 

вирусните инфекции, нито пък специфично антивирусно лечение. 

Профилактиката се основава на мерки за лична защита от ухапвания от комари, 

подобни на мерките, които се прилагат срещу Хеморагичната треска Денга и 

Чикунгуня инфекциите. Инфекцията със Зика вирус може да се потвърди само чрез 

директно откриване на вирусната РНК или специфични вирусни антигени в клинични 

проби от болни пациенти.  Все още няма валидирани тестове за серологична 

диагностика на заболяването.  

През май 2015 г., автохтонно предаване на Зика вирус бе потвърдено в щатите 

Баия и Рио Гранде до Норте в Бразилия. Възможно е Зика вирусът да е циркулирал и 

преди това в де Баия Сити, като за първото огнище на заболяване, придружавано с 

обриви бе съобщено на 15 февруари  2015г. До 19 януари 2016г., автохтонни случаи на 

инфекция с вируса на Зика има регистрирани в 23 страни и територии по целия свят в: 

Барбадос, Боливия, Бразилия, Кабо Верде, Колумбия, Еквадор, Ел Салвадор, Френска 

Гвиана, Гваделупа, Гватемала, Гвиана, Хаити, Хондурас, Мартиника, Мексико, Панама, 

Парагвай, Пуерто Рико, Сейнт Мартин, Самоа, Суринам, Тайланд и Венецуела (Фиг.1). 

За сега Епидемията все още се развива в Северна и Южна Америка, а Световната 

Здравна Организация (WHO) в спешна декларация от 01.02.2016г. обяви вирусът Зика 

за световна здравна заплаха, дори по-голяма от току-що потушената и невиждана до 

момента епидемия от Хеморагичната треска Ебола в Африка, отнела над 11 000 

човешки живота. 

 

Фиг. 1. Страни или територии с потвърдени автохтонни случаи на инфекция с вирус  Зика до 19 

януари 2016 г. 

Разпространението на вируса Зика вероятно ще продължи, тъй като 

компетентните комарни вектори Aedes aegypti и Aedes albopictus са широко 

разпространени в тези региони на Южна и Северна Америка. Налице е също така 

значително увеличение на броя на бебетата, родени с микроцефалия в североизточните 



щати на Бразилия. Въпреки нарастващата доказателства за връзка между 

интраутеринното предаване на Зика вирусната инфекция и неблагоприятните 

последствия за бременността, причинно-следствената връзка между тези събития все 

още не е потвърдена. WHO декларира още, че клъстерите от новородени бебета с 

мозъчни увреждания, наблюдавани в Бразилия имат връзка, но все още няма 

твърди доказателства, че те се причиняват от вируса Зика, за това препоръчва 

проучванията продължат задълбочено. Тези микроцефалии сред новородените се 

срещат само в щата Пернамбуко – Североизточна Бразилия, като не е изключено 

влиянието и на други фактори (химични, токсични и др.) 

Появата и разпространението на Зика вируса извън териториите, описани и 

определени по-рано за географски ареал на разпространение на болестта (екваториална 

Африка и Микронезия-Тихи Океан) налага да се заостри вниманието на здравните 

власти за потенциалната възможност за нейното разпространение и в други региони на 

Света с подходящи природо-климатични условия за развитие и поддържане стабилна 

популацията от компетентните комарни вектори. 

Нарастването на икономическите и търговските връзки в световен мащаб, 

индустриализацията, урбанизацията и не на последно място промените в климата на 

Земята влияят пряко или опосредствано на епидемиологията и проявата на т.н. 

екзотични, възвръщащи се или нововъзникващи инфекции. Тези или други неизвестни 

до сега фактори на науката са въздействали и на Зика вирусът за да промени и разшири 

арела на климатогеографското си разпространение. 

Първи случаи на заразени с вируса Зика в Европа са установени през януари 

2016г. в Дания, Швеция и Северна Америка - в САЩ. Датски турист, завърнал се от 

Латинска Америка е  приет за лечение  с диагноза  Зика вирусна инфекция. Това е 

първият случай на пациент със Зика инфекция в  Дания. В Швеция също бе съобщено 

за първи регистриран случай на заразяване с вируса Зика, посещавал Бразилия. 

В Европа са регистрирани още три случая - във Великобритания, десет в Холандия, два 

в Швейцария и четири в Италия. Това са туристи, завърнали се от Южна Америка. 

Жител на САЩ също е дал положителна проба за Зика вирусна инфекция. По късно бе 

доказано и предаване на вируса чрез семенната течност. 

Въз основа на коментираните по-горе факти Европейският Център за Контрол и 

Превенция на Заразните заболявания препоръчва на държавите членки на ЕС да 

заострят вниманието си върху следните мерки  за надзор на заболяването: 

1. Да се извършва надзор на внесените случаи на Зика вирусна 

инфекция на територията на ЕС 

Да се обръща особено внимание, като се предупреждават пътуващите граждани 

на ЕС до засегнатите от вируса Зика дестинации по Света, за клиничните симптоми на  

заболяването, включващо информиране за развитието на епидемията в засегнатите 

райони в момента.  Необходимо е информиране и на лекарите-клиницисти, така че те 



да могат не само да познават симптомите на болестта, но и да включват вирусната 

инфекция Зика в тяхната диференциална диагноза за пътници, завръщащи се тези 

региони. Това означава, че при случаи на: 

- Наличие на висока температура и/или макулопапулозен обриви, които не 

се дължат на Хеморагична треска Денга или Чикунгуня  инфекция сред 

туристи, завръщащи се от райони, които в момента са засегнати от огнища 

на Зика вирусна инфекция, те трябва да са индикация за по-нататъшно 

лабораторно изследване за потвърждение или отхвърляне на диагнозата за 

наличие на инфекция с този вирус при тях.  

- Повишаване на бдителността за ранното откриване на внесените случаи на 

инфекция с вируса  Зика в държавите-членки на ЕС, в страни и територии 

на ЕС извън Европа, и особено в най-отдалечените региони на ЕС в 

Латинска Америка, когато и векторите на заболяването на тези територии 

са активни, за да се намали рискът от автохтонно предаване  заразата.  

- Укрепване на капацитетът на диагностичните лаборатории, за 

осигуряването на сигурна диагностика и потвърждаване на случаите на 

Зика вирусна инфекция в ЕС. Дефинитивно следва да могат да се 

разграничат Зика вирусната инфекция от другите арбо-вирусни  инфекции, 

като Хеморагична треска Денга или Чикунгуня. 

- Повишаване на осведомеността сред акушери, педиатри и  невролози в 

страните от ЕС, при пациенти, като новородени бебета с вродени 

малформации на централната нервна система, микроцефалия и синдром на 

Гилен-Баре (GBS) и имащи история на майките им да са посещавали 

рисковите за тази инфекция региони на Латинска Америка, че трябва да 

бъдат изследвани за Зика вирусна инфекция. 

2.  Безопасност на биопродуктите от човешки произход 

- Центровете за кръвопреливане трябва да обмислят възможност за 

отлагане на донорство на кръв при наличие на данни  донорът да е 

пътувал до райони с активна вирусна циркулация на Зика вирус, подобно 

и в съответствие с мерките, които са залегнали и вече се прилагат при 

вируса на Хеморагичната треска Денга или Треската от Западен Нил.  

-  В засегнатите от Зика вируса страни, при наличие на все още 

незасегнати райони от компетентните комарни вектори за предаване , 

следва да се разработи и да действа план с готовност за осигуряване 

непрекъснато на снабдяването с безопасна донорска кръв от този агент.  

- Лечебните заведения за асистирана репродукция следва да имат 

планове, предвиждащи отлагане на потенциални донори на семенна 

течност в продължение на 28 дни след завръщането им от засегнатите 



райони от Зика вирусна инфекция и възможности за провеждане на 

сигурна диагностика на вируса. 

-  Кръвопреливането може да има сериозни последици за здравето чрез 

предавана на инфекция с вируса на Зика и това да доведе до сериозни 

последици за здравето на реципиентите. Необходимо е като минимална 

превантивна мярка за гарантиране безопасността на кръвта и кръвните 

продукти  ( при необходимост) да се прилага  скрининг на всички банки 

от дарена кръв за наличие на вирусна РНК на вируса Зика чрез 

амплификация на нуклеиновата киселина (RT-PCR).  

-  Поради наличието на потенциална връзка на Зика вирусната инфекция 

и появата на микроцефалия при новородени, здравните власти в 

засегнатите райони могат да използват при кръвопреливане на 

бременните жени, (като предпазна мярка) тествана кръв или кръвни 

продукти, дали отрицателен резултат за Зика вирус. В центровете за 

асистирана репродукция от същите региони да се използват тествани 

донори/ дарители на семенна течност с отсъствие на Зика вирус. 
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Горепосочената информация ще бъде публикувана на електроннaта страница на Българска 

агенция по безопасност на храните (http://www.babh.government.bg/bg/actualno-risk-evaluation.html) и 

Националния фокален център на EFSA 

(http://focalpointbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=78&lang=bg) към 

Центъра за оценка на риска. 
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