
ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ 
 

Полово-предаваните болести се разпространяват чрез вагинален, анален и орален 
секс. Оралният секс не означава безопасен секс, противно на разпространената 
представа.  

 
Микроорганизмите преминават от човек на човек чрез семенната течност, вагиналната 
слуз и кръвта. Някои от причинителите на болестите могат да навлязат в тялото 
посредством малки рани в устата, гениталиите или ануса. Лигавиците са много по-
податливи от кожата, така че ако някакъв секрет влезе в досег с тях опасността от 
инфекция е много по-голяма.  
 
Колкото повече партньори имате, толкова по-голяма е вероятността някой да ви 
предаде своята инфекция. Един от начините за предпазване от полово предавани 
болести е избягването на безразборните сексуални връзки и поддържането на сексуален 
контакт само с партньор, заслужаващ доверие. 
 
Най-често срещаните половопредавани болести са: хламидия, гонорея, хепатит В, 
генитален херпес, СПИН, човешки папилома вирус, сифилис и трихомониаза. При 
полов контакт се пренасят  срамните въшки , крастата и заразните молуски. Според 
причинителите, сексуално предаваните инфекции могат да се класифицират като 
заболявания причинени от вируси, бактерии, спирохети, гъбички и паразити.  
Тенденцията е за увеличаване на новите сексуално предавани болести - хламидийните 
и вирусни инфекции. 

 
Източник на инфекцията е болният човек, а основният механизъм на предаване е 
директния контакт при полов акт. В някои случаи заразяването може да стане и по 
кръвен път - кръвопреливане, операция, инжектиране. Някои болести могат да бъдат 
предадени от майката на бебето. 
 
Ако не се лекуват, повечето болести, предавани по полов път, могат да предизвикат 
стерилитет. Известно е, че тези инфекции са най-честата причина за безплодие. При 
жените половопредаваните болести могат да доведат и до тазова възпалителна болест и 
рак на шийката на матката. Бременните, които са заразени, имат по-голям риск от 
спонтанен аборт и преждевременно раждане.  

 
По данни на Световната здравна организация всяка година се откриват около 250 
милиона нови случаи на болести, предавани по полов път.  
 
Като цяло най-доброто, което може да се направи, е човек да знае за инфекциите, 
предавани по полов път, за техните симптоми и за начините за предпазване 
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СИФИЛИС 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Сифилисът е хронично системно заболяване, което се причинява от Treponema 
pallidum (бледа трепонема). В медицинската литература в миналото болестта често е 
наричана "големият имитатор", поради сходствата си в клиничната картина с тази на 
различни други заболявания.  

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Сифилисът се характеризира с редуването на клинично проявени (дефинирани като 
първичен, вторичен и третичен сифилис) с латентни епизоди. Сифилисът е 
инфекциозно заболяване и в над 95% от случаите се предава при полов акт. 
Обикновено първичните лезии са локализирани с гениталната област, но е възможно да 
бъдат открити и в други зони. Освен по полов заболяването се предава и по кръвен път. 
Поради тестуването на дарителската кръв за хемотрансмисивни инфекции, пренасянето 
на сифилис по този механизъм е изключително рядко. По кръвен път обаче е възможно 
инфектирането при използване на общи инжекционни инструменти от лица, 
употребяващи венозни наркотици. Третият механизъм, по който става пренасянето на 
инфекцията е вертикалният – от болната майка на плода чрез плацентарното 
кръвообращение. В наши дни са много редки,клонящи към нула, случаите на битово 
предаване на инфекцията (чрез използване на общи прибори и съдове за хранене), както 
и професионалното заразяване.  

Характерна за сифилиса е цикличността в разпространението му. Този феномен все 
още не е намерил своето научно обяснение. Болшинството от авторите предполагат, че 
тази цикличност е свързана най-вече с биологичните особености на Treponema pallidum, 
а не само със социално-икономически фактори.  
Първият стадий на сифилиса се характеризира с появата на безболезнена язва 
(шанкър), в областта на пениса, устата или ректума. Понякога могат да се появят и 
множество такива ранички. Шанкърът се развива в продължение на 10 до 90 дена след 
инфектиране със заболяването и преди проявата на първите симптоми. Около шанкъра 
често се наблюдават подути, но безболезнени лимфни възли, както например в 
слабините и в областта на пениса. Въпреки че раничката може да изчезне сама след 3-6 
седмици, болестта се проявява отново няколко месеца по-късно под формата на 
вторичен сифилис, особено когато сифилисът в начална фаза не е лекуван. 
Вторичният сифилис представлява системна фаза на заболяването, т.е. може да засегне 
множество органи в тялото. По време на тази фаза пациентите могат да изпитат 
различни симптоми, но обикновено развиват кожен обрив, без сърбеж. 
Понякога кожният обрив при вторичен сифилис е съвсем слаб и труден за 
разпознаване, почти невидим. В допълнение вторичният сифилис може да засегне всяка 
част на тялото и да доведе до подуване на лимфните възли в областта на слабините, 
врата и подмишниците, да предизвика бъбречни проблеми, артрит и аномалии на 
черния дроб. 
Някои пациенти могат да живеят с инфекцията от вторичен сифилис, дори когато тя 
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няма външно проявление. Това е така наречената латентна или пасивна фаза на 
инфекцията. Третата фаза на болестта може да се развие дори без наличието на 
латентна фаза, която може да продължи повече от 20 години. Третият стадий на 
сифилиса също е ситемен и може да доведе до проблеми в голяма част от телесните 
органи, включително: (1) анормално издуване на аортата, което може да предизвика 
сърдечно заболяване; (2) поява на уголемени лимфни възли в различни части и органи 
на тялото; (3) мозъчно възпаление и в резултат мозъчен удар, менингит (вид мозъчна 
инфекция), загуба на чувствителност или слабост (невросифилис); (4) влошено зрение. 
Уврежданията, които тялото търпи по време на третия стадий ,са изключително 
сериозни и понякога с фатален край 

 

3.ДИАГНОСТИКА 

Ранното откриване на шанкъра (началния стадий на болестта) може да стане 
посредством микроскопско изследване на секрет от появилата се язвичка. Тъй като 
Treponema бактериите се изолират изключително трудно, диагнозата и лечението се 
осъществяват на база външните белези на шанкъра 

Сифилисът от втора и трета фаза на заболяването се диагностицира посредством тест за 
установяване броя на антителата в кръвта, който регистрира реакцията на имунната 
система при контакт с Treponema микроорганизмите. 
Стандартните тестове за откриване на сифилис, регистрират реакцията на тялото към 
инфекцията, но не и действителният причинител за нея. Именно затова те са известни 
като не-трепонемални тестове. Сред неспецифичните тестове най-голямо приложение в 
практиката имат флокулационните тестове:  

• VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)  
• RPR (Rapid Plasma Reagyn Test)  

 Въпреки че тези тестове са изключително ефективни за диагностика и 
откриване на сифилис, те могат да отчетат и фалшиви резултати за наличие на 
инфекция. Затова резултатите от всеки положителен не-трепонемален тест 
винаги се потвърждават или отхвърлят чрез провеждането на трепонемален тест, 
с който се установява наличието на микроорганизми, причиняващи сифилис. 
Специфичните серологични реакции откриват специфични анти-трепонемни 
антитела. В практиката най-широко приложение имат:  

• TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay)  
• ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay)  
• FTA-Abs (индиректен имунофлуоресцентен тест с абсорбция) - реакция, която се 

използва за установяване на IgM антитела в серума на новородени от майки със 
сифилис (19S IgM FTA-Abs 

• TPI (Treponema Pallidum Immobilization Assay) - най-специфичен от 
трепонемните тестове и до днес се приема реакцията на Nelson-Mayer, но 
приложението и е ограничено.  

 Тези трепонемални тестове автоматично засичат реакцията на имунната система към 
микроорганизмите Treponema pallidum. 



Трепонемалният тест обикновено остава положителен до края на живота на пациента, 
Диагностиката на сифилиса е комплексна и се основава на клиничната оценка и 
лабораторната находка.  

В диагностиката на ранния сифилис (първичен и вторичен) изключително важно място 
заема ултрамикроскопията и директната имунофлуоресценция. Чрез тези методи е 
възможно директното визуализиране на бледата трепонема в секрет от суспектната за 
сифилид лезия.  

 

4.ЛЕЧЕНИЕ 

 Лечението на сифилитичната инфекция трябва да започне едва след клиничното 
установяване на заболяването и потвърждаването му чрез допълнителни изследвания. 
Изключение правят единствено случаите, при които се провежда превантивно лечение 
на контактни лица. Поради спецификата на болестта тази диагностика в нашата страна 
се осъществява от специалист дермато-венеролог. Колкото по-рано в хода на болестта 
започне лечението, толкова по-ефективно е то и прогнозата е по-добра.  

Съвременното лечение на сифилис се провежда с пеницилинови препарати, които 
могат да бъдат приложени под различни форми. При ранните форми на сифилис 
(първичен, вторичен и ранен латентен) се прилага ретарден Penicillin (Retarpen) със 
седмична дозировка 2,4 mln IU. Това лечение, както и последващото проследяване, се 
провежда в амбулаторни условия. Обикновено сифилисът се лекува с пеницилин, който 
се прилага чрез инжектиране. На пациентите, алергични към пеницилин, се предписват 
алтернативни антибиотици. Приблизително 24 часа след началото на лечението, 
пациентът със сифилис вече не е заразен. В редки случаи пациентите не реагират на 
стандартната доза пеницилин, затова е важно те да бъдат изследвани периодично чрез 
кръвен тест за сифилис, за да са сигурни, че причинителят на болестта е напълно 
унищожен. 
 
Пациентите с невросифилис трябва да бъдат тествани до 2 години след лечение. С 
прилагане на адекватно лечение, сифилисът е лечим, независимо от стадия на развитие 
на болестта. В последния стадий на болестта обаче, уврежданията нанесени на 
вътрешните органи от бактерията-причинител, са необратими.  

 

5.ПРЕДПАЗВАНЕ 
 
Отворените ранички при заболяване от сифилис са видими и обикновено заразни през 
активните фази на инфекцията. Трябва да се избягва контакта с тези инфектирани 
ранички, тъй като секретът, който те съдържат, може да разпространи болестта. Също 
както при повечето предавани по полов път заболявания, употребата на кондом по 
време на полов акт е начин за предпазване от сифилис. Редовното изследване, както и 
лечението на ранните стадии на болестта са метод за превенция срещу нейното 
понататъшно развитие. Тестването и лечението на сифилис в началото на бременността 
при жените, намалява риска от предаване на болестта на потомството. 



ГОНОРЕЯ 

 
1.ЕТИОЛОГИЯ 

Гонореята е полово предавана болест. Тя е лечимо заболяване си причинява от 
бактерия Neisseria gonorrhoeaе. Микроорганизмът инфектира клетките на лигавиците:  
 
- пикочния канал (уретера), вагината, шийката на матката 
- Фалопиевтите (маточните) тръби 
- ануса и ректума 
- конюнктивата (лигавицата, покриваща очната ябълка и клепачите) 
- гърлото 
Извън човешкия организъм може де преживее едва няколко минути и то върху влажни 
повърхности  

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Инкубационният период (времето от момента на заразяването до проява на първите 
симптоми) е 1-14 дни. 

 
Как се предава гонореята  
При повечето мъже симптомите се появяват в рамките на два до пет дни след 
инфектирането, като е възможно този срок да се продължителност и 30 дни. 
 
Повечето жени са асимптоматични. Симптомите при симптоматичните жени се 
появяват в рамките на 10 дни от инфекцията. 

Клиника 
 
Мъже 
 
- жълтеникаво-бял секрет, изтичащ от пениса 
- болка или парене по време на уриниране 
- по-често уриниране от обичайното 
- болка или подуване на тестисите 
 
Жени 
 
- жълтеникаво, а понякога и кървенисто, течение от вагината 
- болка и парене по време на уриниране 
- когато инфекцията се разпространи до Фалопиевите тръби, някои жени все още нямат 
признаци или симптоми; при други се наблюдават един или няколко от следните 
симптоми, които могат да бъдат индикация за тазово засягане: болка в долната част на 
корема и гърба, болка по време на сексуален контакт, кървене между менструалните 
цикли, гадене, треска. При засягане на гърлото (при орален контакт) възникват 
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съответни възпалителни процеси- фарингит и тонзилит (ангина), които обикновено 
протичат без конкретни оплаквания.  

При анален контакт се развива съответно проктит, чийто главни симптоми са локална 
болезненост и евентуално диарични изхождания. 

 

 

3.ДИАГНОСТИКА 

Сигурна диагноза се поставя с микробиологично изследване на материал от уретрата и 
ректума при мъжа, при жената допълнително от влагалището и маточната шийка. 
Взетият материал се поставя в подходящи за Найсерия гонорее хранителни среди,а 
резултата се отчита от специалист. 

 

4.ЛЕЧЕНИЕ 

Лечението е трудно и в някои случаи продължително.  

Лекуват се и двамата сексуални партньори. Използват се антибиотици към които е 
чувствителен причинителят. Вашият лекар ще определи подходящият за Вас 
антибиотик в необходимите дозировки.  

 
5.ПРЕВЕНЦИЯ 

Ето няколко начина да се  намали риска от инфектиране с гонорея. 
 
- въздържание от секс - един сигурен начин за елиминиране на риска от инфекция 
- моногамия 
- спермицидите на водна основа не се препоръчват за превенция на гонорея. Редица 
проучвания сочат, че nonoxynol-9, съдържащ се в повечето воднобазови спермициди, не 
са ефективни в предпазването от гонорея 
- използване на латексови презервативи при вагинален и анален секс. 
- могат да бъдат използвани и няколко бариерни метода за намаляване на риска от 
инфектиране по време на орален секс: употребата на презерватив и на специални 
стоматологични латексови ленти 
 



ТРИХОМОНИАЗА 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Трихомониазата се причинява от паразита Trichomonas vaginalis. Трихомониазата е 
основно инфекция на урогениталния тракт.Тя е една от най-често срещаните полово-
предавани болести, която засяга в голяма степен и двата пола. Смята се, че тя засяга 20-
25% от жените на възраст 16-35 години и е причина за 7-10 % от уретритите при 
мъжете. 

 Паразитът се размножава чрез делене на 8-12 часа. Характерна особеност на 
трихомоните е способността им да фагоцитират (поглъщат) други микроорганизми 
(бактерии) като по този начин се превръщат в резервоар на патогенни причинители на 
други инфекции, вкл. и сексуално предавани, като например гонококция (т. нар. 
Трипер). Това обяснява честото наличие на съпътстващи инфекции при трихомоназата. 

Влагалището е най-честото място на инфекция при жените, а уретерът е най-честото 
място на инфекция при мъжете. При голям процент от мъжете заболяването може да 
протече безсимптомно (в този случай те се явяват само преносители) или да се прояви 
като възпаление на уретрата (уретрит). При жените инфекцията обикновено дава 
симптоми на вагинит (възпаление на влагалището) с лошо-миришеща сиво-
жълтеникава секреция, като много рядко се случва да няма клинична изява..  

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Трихомониазата се предава главно по полов път. Човек се заразява при пряк контакт с 
инфектиран партнъор, най-често хетеросексуален, като инфекцията се предава от 
пениса към влагалището и обратно, както и при взаимна мастурбация, контакт вулва с 
вулва, а също и при размяна на секс играчки. Жените се заразяват при контакт с 
инфектиран мъж или жена, докато при мъжете заразяването става най-често при 
контакт с инфектирана жена. Инкубационният период не винаги може да се определи с 
точност, тъй като при някои хора (особено при мъжете) може да няма никакви прояви 
на заболяване за дълъг период от време (т.нар. асимптомни носители). Средно 
инкубационният период е около 7 дена (между 4 и 28 дена при жените и между 10 и 30 
дена при мъжете). 

Предразполагащи фактори за заразяване с Trichomonas vaginalis при жените са някои 
хормонални промени, като повишено ниво на естрогените, което при нормални условия 
се наблюдава в периода след менструация, също така по време на бременност или при 
лечение с естрогени. Друг фактор е наличието на съпътстваща бактериална флора, 
която води до промяна в pH на женското влагалище от кисело към алкално и съответно 
намалява защитните му функции спрямо трихомоните. 

Симптоми 
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При жените се засягат влагалището, шийката на матката и уретрата, като най-честата 
проява е със засягане на влагалището (т.нар. трихомоназен вагинит). Симптомите му 
са: засилена  влагалищна секреция;секретът е пенест с жълто-зеленикав цвят и лоша 
миризма;сърбеж;вагинален дискомфорт;болка при полов акт(диспареуния); кървене по 
време или след полов акт. 

 

При засягане на уретрата са възможни прояви като парене и болка при уриниране.  В 
10-20 % от инфектираните жени заразяването с Trichomonas vaginalis протича 
безсимтомно, т.е. те нямат оплаквания и инфекцията се открива случайно при 
профилактично изследване. 

При мъжете се засягат уретрата, а при дългогодишно носителство и когато не е 
провеждано лечение, инфекцията може да засегне и простата .Болшинството от 
инфектираните мъже нямат симтоми или те са слабо изразени. Това благоприятства 
разпространението на инфекцията между пратнъорите. 
При малка част от мъжете (около 5%) заболяването протича бурно като остър уретрит с 
белезникаво-жълтеникав секрет от канала, парене и болка при уриниране. 

При друга част от мъжете симтомите са оскъдни и се проявяват като: 
секрет от уретрата под формата на сутрешна капка с жълтеникаво-белезникав или 
прозрачен вид;сърбеж в канала;зачервяване отвора на канала. 

 

3.ДИАГНОЗА 

Диагнозата се поставя от лекар специалист дермато-венеролог, уролог или гинеколог 
след преглед и извършване на необходимите изследвания. 
Изследват се влагалищен секрет и урина при жените, като по-показателното изследване 
е това на влагалищния секрет. В урината при жените трихомоните се откриват рядко. 
При мъжете се изследват урина, уретрален секрет, сперма, простатен експримат . 

1)Изследване под микроскоп: Трихомоните са невидими за невъоръженото око, затова 
откриването им е възможно след използване на съответната увеличителна техника. 
При изследване под микроскоп препаратите могат да се оцветят или да се гледат 
направо без предварително оцветяване (по-често използван метод). 
На препарата се виждат самите трихомони с характерната им форма, а също и увеличен 
брой левкоцити. Предимствата на този метод са, че е бърз и позволява диагностициране 
на заболяването още в кабинета на лекаря. 
2) Културелно изследване: прави се посявка от съответния материал на специална среда 
и се изчаква 24 -48 часа. Много чувствителен и сигурен метод за откриване на 
инфекция с трихомони. 
3) PCR – диагностика на трихомоните – сигурен метод, който открива наличие на ДНК 
от трихомоните в изследваната проба. Не носи информация затова дали трихомоните са 
живи или не, и е възможно реакцията да се задържи положителна в периода на 
изчистване след приключване на лечението за трихомони. 

http://www.urology.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82/�


 

4.ЛЕЧЕНИЕ 

За лечението на трихомоназата е важно да се отбележи, че винаги се лекуват всички 
партнъори. 
Използват се препарати с антитрихомоназна активност от групата на 
нитроимидазолите, като има различни схеми на приложение (еднократен прием или 
прием в продължение на няколко дена). Лекарствата се приемат през устата и с тях не 
се приема алкохол до 2 дена след прекаратяване на лечението! 
При жените едновременно с лечението през устата се провежда и локално лечение с 
влагалищни глобули, които също са с антитрихомоназна активност.  

 

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

Най-сигурният начин да се избегне заразяване с трихомониаза е въздържанието от 
сексуални контакти или дълготрайна взаимно-моногамна връзка, с партньор, който е 
изследван и не е заразен. Правилната употреба на латексни презервативи при секс, 
намалява риска от заразяване с трихомониаза. , че към заразяването с трихомони не се 
изработва имунитет и веднъж боледувал и излекувал се човек, може отново да се зарази 
при контакт без предпазни средства с инфектиран партнъор. 



КАНДИДОЗА 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Кандидозата е вид гъбична инфекция. Причина е Candida Albicans. Този вид гъбички 
са най-разпространени и най-упорити за лечение. 

По-голямата част от времето инфекциите причинени от гъбички на устата, кожата, или 
влагалището се дължат на неочевидни причини. Обща причина за инфекция може да 
бъде използването на антибиотици, които унищожават както вредни, така и полезни 
микроорганизми в тялото, непозволяващи на гъбичките да се размножават. Гениталната 
кандидоза се предава по полов път. Тя може да възникне: 

• след прием на антибиотици и някои видове хормонални препарати 
• при наличие на дисбактериоза (нарушение на нормалната микрофлора) на 

червата или влагалището 
• при високо ниво на кръвната захар 
• при продължително въздействие на неблагоприятни физически фактори на 

организма (например работа във влажно и топло помещение). 

 
Инфекция от гъбички на пениса е по-често явление сред необрязаната част от мъжете и 
възниква в резултат от полов акт с инфектиран партньор.  
В редки случаи, когато тялото има нисък имунитет, както при левкемия или СПИН, 
гъбичките може да навлезнат в кръвообращението и да предизвикат сериозна инфекция 
на жизненоважни органи. 

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Симптомите на генитална кандидоза са свързани с: 

• обилно генитално течение с неприятен мирис 
• парене и сърбеж в областта на гениталиите, усилващи се при продължително 

ходене или менструация 
• болки при полов акт 
• затруднено уриниране 

Често срещани форми на кандидоза: 

     •· Кандидозен стоматит – среща се най-често при новородени, болни от захарен 
диабет, хора със зъбни протези или заразени с вируса HIV.  

• Кандидозен вулвовагинит – често възниква при бременни жени. 
• Кандидоза на кожата – развива се при мацерация (размекване на тъкани под 

въздействието на влага). 
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3.ДИАГНОСТИКА 

За прецизността на лечението много е важна точната диагностика.Трябва да се вземе 
секрет от влагалището на жената или главичката на пениса при мъжа и да се посее на 
специфични хранителни среди,които определят вида кандида-причинител,откъдето  

4.ЛЕЧЕНИЕ 

За ефективно лечение на кандидоза е необходимо да се изключат съпътстващи 
заболявания на организма, да се изключат съпътстващи полови инфекции, да се уточни 
точната диагноза (посявка и определяне на чувствителността на пациента към 
противогъбичния препарат за конкретната разновидност на Candida). 

Съществуват различни видове лекарствени средства за лечение на кандидоза. Някои от 
тях са с локално проложение (мехлеми, вагинални таблетки, свещички), а други се 
приемат вътрешно (капсули и таблетки). Макар и противогъбичните лекарства 
обикновено да се справят с проблема инфекцията може да се повтори, понякога в 
резултат на презаразяване от сексуален партньор. Следователно, лечението на двамата 
партньори понякога е необходимо за да има траен резултат.  
 
Ако е възможно употребата на антибиотици трябва да се преустанови по време такава 
инфекция. За обриви използвайте защитни кремове. Хората със склонност към 
кандидоза на кожата трябва да поддържат кожата си суха 

При наличие на рецидивираща кандидоза са възможни различни варианти на лечение  в 
продължение на няколко месеца. 

При наличие на кандидоза по време на бременност се използват средства с локално 
приложение, задължително под лекарски контрол. 

 

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

Необходимо е в болестния период да се избягват половите контакти или да са 
задължително с презерватив.Трябва да се има под внимание,че кандидозата може да се 
появи спонтанно и да изчезне пак така,както и че не е задължително сексуално 
трансмисивна болест и зависи от локалния имунитет 



ХЛАМИДИАЛНА ИНФЕКЦИЯ 

 

1.EТИОЛОГИЯ 

Хламидиалната инфекция се причинява от вътреклетъчен паразит наречен Chlamydia 
trachomatis (Хламидия трахоматис). Тя се предава по полов път и засяга както мъже, 
така и жени. Освен половите органи в някои случаи се засягат и очите, ставите, черния 
и белия дроб. Инкубационният период (времето от момента на заразяването до проява 
на първите симптоми) е 7- 14 дни.При мъжете от възпалителния процес се засяга 
главно уретрата. Оплаканията са оскъдни, главно от натичане на минимално 
количество белезникав секрет от пениса, главно сутрин. Оплаквания може да липсват в 
40% от случаите. 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА  

При мъже 

• често уриниране, понякога придружено от слузесто-гнойно болезнено 
секретиране; 

• сутрешни появи на стъклен секрет от уретрата, като първата урина може да бъде 
много мътна; 

• хламидийният уретрит е съпроводен с незначителна болка и сърбеж в пикочния 
канал; 

• хламидийният простатит, когато хламидия прониква в простатата, може да 
предизвика сърбеж и парене при уриниране; 

• поява на кръв в урината или при еякулация; 
• болка, трудности при уриниране, ниска потенция, висока температура 

При жени1

• хламидиен ендометрит, възпаление на лигавицата на матката, с появата на 
слузесто-гнойни секрети. Хламидийният ендометрит е причина за обща слабост, 
повишена температура, болки в гърба и долната част на корема, както и 
предпоставка за нарушаване на менструалния цикъл; 

 

• хламидиен салпингит, възпаление на придатъците на матката(маточните тръби) 
с проява на болки ниско долу в коремната област, сърбеж и слузесто-гнойно 
отделяне; 

• хламидийна ерозия на шийката на матката, която може да доведе до различни 
заболявания на половите органи, както и до безплодие и до намаляване на 
защитните сили на организма. 

3.ДИАГНОСТИКА 

Най-сигурният начин да се разбере дали инфекцията е хламидиална е посредством 
провеждането на лабораторни изследвания: 

                                                           
1  

sdaraktc
Text Box
VI.



• Взима се секрет от влагалището на жената или от пениса на мъжа и се изпраща в 
лаборатория, където се провеждат тестове за установяване на вида на 
бактериите; 

• Търсене на бактериите в урината- т.нар експресна диагностика 
• Тестване на серумните концентрации на антитела (IgG, IgM и IgA) насочени 

срещу хламидии.   
• PSR диагностиката - тя се прави в ранния период на заболяването, когато все 

още антигенът може да се изолира от цервикалния канал. Тя е сред най-
модерните методи за диагностика на хламидии и доказва части от техния 
генетичен материал – ДНК или РНК 

 

4.ЛЕЧЕНИЕ 

Лечението е трудно и в някои случаи продължително. Лекуват се и двамата сексуални 
партньори. Използват се антибиотици към които е чувствителна Хламидия трахоматис. 
Ллечението на хламидиазата включва и препарати за засилване на имунната система – 
мултивитамини, специална диета.  След окончателно приключване на лечението се 
провежда повторен контролен анализ.Ако не се открият хламидии, анализът се прави 
още веднъж след месец. Оказва се, че е по- лесно хламидиазата да се предотврати, 
отколкото да се лекува. 

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

Най-изпитаният начин за превенция на хламидия е въздържанието от случайни полови 
контакти или наличието на продължителна моногамна връзка с интимен партньор, 
който е клинично здрав и не е преносител на заболяването. 

Правилното използване на презервативи от латекс по време на вагинален или анален 
секс, намалява значително риска от заразяване с хламидии и развитието на усложнения 
от болестта с течение на времето. 

 

http://bialotechenie.net/hlamidii-hlamidiaza/�


ОСТРИ КОНДИЛОМИ (ПОЛОВИ БРАДАВИЦИ) 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Острите кондиломи се причиняват човешкия папиломен вирус (Human papilloma virus 
-HPV), типове 6 и 11. Те се предават по полов път и засягат както мъже, така и жени.  

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Инкубационният период (времето от момента на заразяването до проява на първите 
симптоми) е средно 3 месеца.  HPV са най-често срещаните полово-предавани вируси. 
Над 630 милиона души по света са заразени с НРV, а броят на новозаразените се 
увеличава с 5-6 милиона годишно. Една десета от мъжете и жените са имали 
кондиломи поне веднъж през живота си.  Над 40 милиона са с предракови изменения, 
които в около 10 % от случаите се превръщат в рак. Мъжете и жените са еднакво 
засегнати. Близо две трети от половоактивното население на света задължително се 
среща поне с един от типовете НРV. Най-висока е честотата на инфекцията с НРV при 
младите хора. 

  
Начин на заразяване 
            НРV се предават чрез вагинален, орален и анален секс, както и чрез директен 
кожен допир. Кондиломите се развиват 3 седмици до 6 месеца след полов контакт, това 
обаче може да стане и след години – в зависимост от състоянието на имуната система. 
Поради дългият си инкубационен период и факта, че в някои случаи при жените те 
могат да се развият във вътрешните полови органи, където не се виждат с просто око, 
острите кондиломи се предават сравнително лесно при полов контакт, ако не се 
използват предпазни средства.  

Клинична картина 

Най-общо острите кондиломи представляват образувания наподобяващи брадавици. Те 
могат да бъдат дребни и гладки, или по-често имат неравна и дребно-зърниста 
повърхност. Обикновено са неболезнени, бледо- розови, мековати и множествени. 
Кондиломите могат да достигнат големи размери, като в някои случаи при неспазване 
на добра лична хигиена се инфектират, при което издават силна неприятна миризма. 
Обикновено поради характерният вид и локализация на острите кондиломи диагнозата 
се поставя лесно. Лечението се провежда с различни медикаменти, под формата на 
кремове или мази, които се нанасят на място (локално).  

 

3.ДИАГНОСТИКА 
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Вече съществуват изключително точни методи,освен клиничния преглед, за 
диагностика на HPV вирусите посредством генетични методи.Те типизират 
причинителите и насочват вниманието към рисковите варианти.Освен това са ценен 
метод за преценка повличването от приложеното лечение и възможността за 
носителство. 

4.ЛЕЧЕНИЕ 

Необходимо е да се лекуват и двамата партньори.  

Засега не е открит начин за унищожаване на НРV с лекарства. Установено е, че при 
добра имунна система човек сам се преборва с вируса. Това обуславя приложението на 
лекарства-имуномодулатори, които подобряват защитните сили на организма. 
            Промените по кожата и лигавиците (остри кондиломи) подлежат на 
отстраняване. Съществуват няколко начина за това, в зависимост от размера и 
разположението на кондиломите. 

• замразяване с течен азот  
• изгаряне с електричество (електрокаутеризация)  
•  лазерно отстраняване 
•  
• унищожаване с органични киселини. 
• хирургично отстраняване  

  

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

            HPV безусловно спадат към болестните причинители, предавани по полов път. 
Това означава, че всички методи и средства за предпазване от полово-предавани 
инфекции са приложими и за предпазване от НРV. Такива методи и средства са: 

• половото въздържание  
• моногамното сексуално поведение (от страна и на двамата партньори)  
• редовното използване на презервативи. За съжаление,според последните 

проучвания,презервативът не е достатъчно надежден при този вид инфекция. 

            Същинската профилактика на заразяването с HPV стана възможна от 2006 
година с появата на ваксина срещу тези вируси. Тя е модерен продукт, който ефективно 
предпазва срещу най-разпространените типове НРV. При някои ваксини това са само 
високорисковите типове (16 и 18), при други са включени и  нискорискови типове 
(напр. 6 и 11). Ваксината е предназначена основно за момичета на възраст между 9 и 15 
години, преди започване на първите полови контакти. Ваксинацията се извършва чрез 
мускулно инжектиране по определена схема. Тя създава траен и устойчив имунитет 
срещу типовете вирус, за които е предвидена. 

            Ваксинацията е само предпазна мярка. Тя не лекува нито рак на маточната 
шийка, нито предракови изменения, нито остри кодиломи. Ваксинирането не замества 
профилактичния гинекологичен преглед, защото не осигурява имунитет срещу всички 
вируси, причинно свързани с развитие на рак. Изследвания показват, че и двете 
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ваксини,налични на пазара, са ефективни в предпазването от посочените HPV типове, 
както и че осигуряват по-ниски нива на защита спрямо някои други типове HPV. Все 
пак тези ваксини не осигуряват защита от всички типове HPV, които могат да доведат 
до рак на маточната шийка и скринингът остава съществен за предпазването от рак, 
причинен от останалите типове HPV. 

Мъжете също могат да се заразят с HPV и да пренесат инфекцията на партньорките си. 
Все още се провеждат изследвания, които да оценят ефекта от ваксиниране на 
момчетата и мъжете за предпазването от HPV инфекцията и заболеваемостта от рак на 
маточната шийка.  

 
 



ГЕНИТАЛЕН ХЕРПЕС 

 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Гениталният херпес представлява сексуално трансмисивно заболяване, което се 
причинява от Херпес симплекс вирус тип 2 (HSV-2 - human herpes virus) и засяга 
лигавицата на половите органи и разположената в съседство кожа. Засяга както мъже, 
така и жени. Заразяването става чрез непосредствен контакт с вече заразена лигавица 
или кожа. Най-често това става по време на полов акт посредством  влагалищен, анален 
или орален секс .  

Инкубационният период (времето от момента на заразяването до проява на първите 
симптоми) е 2- 7 дни.  

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

При едни хора заболяването има леко протичане и почти липсват конкретни 
оплаквания, при други пристъпно се развиват болезнени мехурчета на фона на обща 
отпадналост и повишение на телесната температура.  

Трябва да се знае, че веднъж възникнала, инфекцията се запазва за цял живот. Тя се 
изявява периодично в резултат на активиране на наличните вируси, обикновено при 
стрес, спад на имунната система , съпровождащи инфекции,менструално 
кървене,слънчево излагане,полов контакт и др.  

Заболяването и при двата пола преминава през няколко фази.  

Първата фаза започва след изтичане на инкубационния период. Свързана е със 
зачервяване и поява на групи от малки, болезнени мехурчета в инфектираната област. 
Мехурчетата са изпълнени с бистра, или в някои случаи мътновата течност. Те лесно се 
пукат, при което се образуват ранички. Възможно е да има оплаквания и от парене и 
смъдене при уриниране. Симптомите обикновено отзвучават за 10-14 дни, след което 
заболяването преминава в своята латентна фаза.  

По време на латентната фаза вирусът се установява в нервните ганглии / струпвания на 
нервни клетки/ , разположени в близост до гръбначния мозък. Липсват симптоми и 
оплаквания.  

По време на латентната фаза също е възможна зараза с HSV, в случай че се прави секс с 
човек, който е носител на вируса. Ето защо е необходимо да се използват винаги 
предпазни средства.  

При жените външна изява инфекцията с Херпес симплекс вирус тип 2 намира особено 
често около влагалището (по големите и малки срамни устни, клитора). В други случаи 
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се засягат влагалището (колпит) и маточната шийка (екзоцервицит) -оплакванията са от 
обилно течение, фебрилитет (повишение на телесната температура), общо 
неразположение и дискомфорт в долната част на корема. Обикновено лимфните възли 
разположени в съседство са леко увеличени и болезнени.  

При мъжете характерните мехурчета и болезнени ранички се появяват най-често по 
главичката на пенисаБолестта е много опасна и коварна, защото при някои хора няма 
никакви или почти никакви симптоми и те не знаят, че са заразени. Така те са носители 
на заболяването и, без да знаят, могат да го предават на партньорите си. 

Друг опасен момент е така наречената асимптоматична проява на болестта – когато 
вирусът е активен, но няма или почти няма симптоми. 

 

4.ЛЕЧЕНИЕ 

Лечението на този вид херпес има смисъл тогава, когато започне навреме още с 
първите симптоми на болестта. Важно е да се знае, че каквото и лечение да се 
предприеме, то никога няма да излекува, обикновено вируса остава доживот в тялото. 
Лекарствените препарати са предназначени да облекчат симптомите  в момента на 
рецидив, но не постигат пълно излекуване. 
 
При тежки симптоми се използват таблетки Ацикловир , а при локални симптоми се 
използват различни кремове и мазила. 

Много е важно по време на активизирането на вируса да се спазват няколко правила: 
възпалените места да не се пипат; мястото на раните да се поддържа чисто и сухо; след 
контакт с мястото ръцете да се мият; ДА СЕ ИЗБЯГВАТ СЕКУАЛНИ КОНТАКТИ до преминаване на 
симптомите. Трябва да се знае, че през периодите без симптоми, заразата също се 
предава. 

 

3.ДИАГНОСТИКА 

Диагнозата се поставя по клиничната изява на заболяването.Има и серологични методи 
за доказване на вируса на херпеса,които мса с информативен характер.Що се касае до 
ваксините,които се предлагат на пазара,то е доказано,че те нямат ефективност. 

 

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

Предпазните мерки са същите, както за всички венерически заболявания – да не се 
прави секс без предпазни мерки и с много и различни партньори, да се използват 
презервативи. Методи за предпазване от нежелана бременност – хапчета, диафрагми, 
лепенки и т.н. не предпазват от заразяване с полово предавани инфекции. Това може да 
направи само презервативът. И все пак, когато става дума за херпес, заразяването може 



да стане дори при правилна употреба на презерватив, защото той може да не покрива 
всички засегнати места. 

. 

 



ПОЛОВА ВЪШЛИВОСТ 

 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Половата въшливост се причинява от срамната въшка. Половата /срамна/ въшка е 
паразит, който се разпространява в резултат на директен контакт между двама души. 
Срамните въшки живеят и се размножават добре само при температура 30-35 градуса С. 

Срамните въшки се прикрепят към основата на косъма в генитално-аналната област и 
при директен контакт могат да се прехвърлят върху окосмената област на партньора. 
Понякога освен по окосмените части на половите органи тя може да се разпространи и 
до мишниците, веждите и дори миглите. 

Въшката се храни с кръв от човека, по тялото на когото живее. Тя забива хоботчето си в 
кожата и смуче кръв. 

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Как става предаването на заболяването 

Паразитите се предават по полов път и при спане в общо легло. Рядко са възможни и 
други начини за предаване на въшливостта.Обичайно срамните въшки могат да бъдат 
открити 7-10 дни след контакт с партньор, от когото е станало заразяването. 

Какви са проявите на половата въшливост 

Най-често заразените с полови въшки хора забелязват самите паразити по космите в 
гениталната си област. На местата, на които въшката е забила хоботчето си, се появяват 
червеникави възелчета, което е съпроводено със силен сърбеж. Характерна е появата на 
синкави петна по кожата на корема и бедрата, т.е. местата, на които е ухапването. 
Разчесването създава условия за развитие на допълнителна инфекция в засегнатата 
кожна зона. Половата въшливост се лекува, като тялото се намазва с инсектициден 
лосион двукратно през 7 дни. Добре е в случай на съмнение дали се касае за полови 
въшки, лечението да започне след консултация с лекар. Важно е спазването на всички 
препоръки, написани в упътването на лекарственото средство или дадени от лекаря 
както по отношение на намазването, така и за изпиране и обеззаразяване на дрехите и 
жилището. 

 

3.ДИАГНОСТИКА - с лупа 
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4.ЛЕЧЕНИЕ. 

 Половата въшливост се лекува, като тялото се намазва с инсектициден лосион 
двукратно през 7 дни. Добре е в случай на съмнение дали се касае за полови въшки, 
лечението да започне след консултация с лекар. Важно е спазването на всички 
препоръки, написани в упътването на лекарственото средство или дадени от лекаря 
както по отношение на намазването, така и за изпиране и обеззаразяване на дрехите и 
жилището. 

 

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

Презервативът не е предпазна мярка.Единственото правило е безопасен и сигурен 
партньор. 

 



КРАСТА 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Крастата е заболяване, от което всеки може да бъде заразен няма имунитет срещу 
него. Крастата е заразна болест, която може да се предава лесно при допир, спане в 
завивките на човек, който вече има краста или носене на неговите дрехи. Причинителят  
е дребен кърлеж, който паразитира само при човека и се храни с дерма (кожа). 
Кърлежът, причинител на краста, е широко разпространен и се наблюдава във всички 
географски ширини с изключение на полюсите. Любопитен факт около болестта е, че 
разпространението на заболяването е тясно свързано с развитостта на населението и 
най вече със санитарно-хигиенните условия на живот и култура на населението. 

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Епидемиология 

Крастата се развива за месец след навлизането на паразита. Причиняващите краста 
акари са чувствителни към средата, която обитават. Могат да живеят върху 
гостоприемника в продължение на 24-36 часа при почти всякакви условия. Предаването 
на акари става чрез съвсем пряк контакт между отделните индивиди. Изключително 
трудно е, дори невъзможно, те да бъдат предадени при ръкостискане, окачване на дреха 
в близост до тази на пациент с краста, или дори при ползването на спално бельо, в 
което предходната нощ са попаднали акари. Физическият контакт, при който става 
заразяването,най-често е сексуален. Сексуалната активност при младите пациенти е 
най-често срещаният начин за предаване на акари, причинители на краста.  

Клин.картина 

В резултат от заразяване с краста по кожата на пациента се появяват малки червени 
пъпчици и мехури. Крастата може да засегне дори кожата между пръстите на ръцете и 
краката, китките, задната част на лактите, коленете, кръста, пъпа, кожните прегъвки, 
областта около зърната на гърдите, стъпалата, гениталиите и седалищните части. 
Възможно е тези пъпчици да образуват кървави корички. Важно е да се знае, че не 
всяка пъпка по тялото се дължи на микроорганизъм. В повечето случаи на краста при 
клинично здравите пациенти се наблюдават не повече от 10-15 живи акара, дори тогава, 
когато кожата на тези пациенти е покрита със стотици пъпчици и зачервени петънца. 
Акарите са причина за появата на дупчици и тунели в засегнатия участък от кожата. 
Това са миниатюрни нишкообразни структури, с дължина 2-5 мм, които наподобяват 
тънки, сиви, кафяви или червени линии. 
Най-честия симптом на крастата е сърбежът. Сърбежът, асоцииран с човешката краста, 
е нетърпим и непрестанен, особено силен през нощта. През първите седмици след 
заразяването с краста, сърбежът е слаб, едва доловим. Постепенно става по-интензивен 
и след около месец, два, изключително неприятен и силен, а сънят невъзможен. Това, 
което го отличава от другите видове сърбеж, е именно нетърпимостта, която той 
предизвиква.  
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3.ДИАГНОСТИКА 
 
Диагнозата се поставч клинично или може да се види под микроскоп акар,изваден от 
кожен ход 
 
 
4.ЛЕЧЕНИЕ 

Прилагат се по схеми различни противопаразитни лосиони. Също така, за лечение на 
крастата е важно и изпирането на спалното бельо с гореща вода. И изглаждането. Тъй 
като акарите не могат да живеят дълго далеч от човешкото тяло, не е необходимо да се 
пристъпва към химическо почистване на всички дрехи и пръскане на мебелите и 
килимите със специални препарати. 
 Лечението на крастата изисква терапия и за сексуалните партньори или членовете на 
семейството на пациента, страдащ от симптомите или заболяването. 

 
5.ПРЕВЕНЦИЯ 

Да се избягват случайни полови контакти и да спи само на сигурно и проверено 
хигиенно място. 



ЗАРАЗНИ МОЛУСКИ 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Заразните молуски се развиват в резултат на инфектиране на кожата на човек от вирус. 
Вследствие навлизането на вируса по повърхността на кожата се развиват едно или повече 
малки бели или прозрачни мехурчета, наречени заразни молуски. Инфекцията е с 
доброкачествен ход и има склонност към самоограничаване, т.е. възможно е и 
спонтанното им изчезване без провеждане на лечение. Това заболяване дълго време беше 
считано за характерно за детската възраст, но през последните години зачестяват случаите 
на възрастни хора, инфектирани с вируса на заразните молуски по полов път. Ето защо 
тази инфекция се разглежда в групата на полово-предаваните инфекции. 

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Как се предават заразните молуски 

• При възрастните хора най-често инфектирането с вируса на заразните молуски 
става по полов път 

• Възможно е предаването на вируса и чрез предмети като напр. кърпи и дрехи, 
които са били в контакт с инфектирана кожа 

• Възможно е да се осъществи и т.нар. автоинокулация – когато чрез ръцете си човек 
пренася вируса от инфектираните кожни области върху други, които до момента не 
са били засегнати.  

Инкубационен период 

Периодът между инфектирането и появата на молуските върху кожата се нарича 
инкубационен период. Той продължава средно 2 до 3 месеца, като варира от 1 седмица до 
6 месеца или дори година. 

Клинична картина 

Заразните молуски имат вид на миниатюрни мехурчета или възелчета, изпълнени с 
прозрачна или белезникава течност с леко хлътване в средната си част. Те се появяват 
няколко седмици след навлизането на вируса в кожата. За срок от 1 до няколко седмици те 
нарастват по размер и на повърхността им се наблюдава централно разположено, подобно 
на кратер на вулкан хлътване. Цветът им най-често е еднакъв с цвета на околната кожа, но 
е възможно да са розови или кафеникави. Обичайно засегнатият човек няма оплаквания и 
често дори не забелязва появата на молуските. 
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Рядко е възможно да се появят сърбеж или леко изразена чувствителност около 
молуските. 

Оставени без лечение, молуските имат склонност към изчезване, но е възможно и бързото 
им разрастване по брой и по размер. 

Най-често характерните кожни обриви при възрастните се разполагат в областта на 
външните гениталии, по бедрата, в областта на слабините и в долната част на корема. По-
рядко могат да се наблюдават в областта на ануса 

 

3.ДИАГНОСТИКА 

Диагнозата се поставя въз основа на характерния вид на кожните обриви, т.е. само чрез 
преглед. При желание за потвърждаване на диагнозата е възможно да се вземе биопсия от 
кожните изменения. 

 

4.ЛЕЧЕНИЕ  

Независимо че заболяването има естествена склонност към самоограничаване и 
самоизлекуване, е желателно провеждането на лечение при установяването на молуски 
върху повърхността на кожата на детето или възрастния човек. Това лечение намалява 
риска от предаване на болестта на сексуалните партньори, както и от пренасянето на 
молуските върху други кожни зони. 

Молуските могат да бъдат отстранени по: 

• хирургичен път – чрез отстраняването им от повърхността на кожата с хирургичен 
инструмент, наречен „кюрета” 

• чрез използване на химически агенти, което води до разрушаването им – лекарства 
за намазване върху кожата 

• чрез течен азот.  

 

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

• Най-добрият начин за предпазване от инфекцията е въздържанието от сексуални 
контакти с партньор с видими молуски по кожата  

• Използването на презерватив не е достатъчно ефективно средство за предпазване 
от тази инфекция за разлика от повечето полово-предавани инфекции.  



• Взаимна моногамия - сексуални контакти само с 1 партньор, който не е инфектиран 
с вируса, е сигурен начин за предпазване от инфектиране с вируса на заразните 
молуски. 

Избягвайте да докосвате молуските и след това да докосвате друга част от тялото си без 
преди това да сте измили ръцете си. В противен случай има възможност да пренесете 
инфекцията в друга област. 

В случай, че установите, че имате заразни молуски, е добре да информирате партньора си. 
Важно е той/тя да се консултира със специалист-дермато-венеролог и при необходимост 
да проведе препоръчаното лечение. В случай, че само един от партньорите проведе 
лечение ,е възможно след успешното му завършване той повторно да бъде инфектиран от 
нелекувания си партньор. 

 
 
 

 



ХЕПАТИТ B 

 

1.ЕТИОЛОГИЯ 

Хепатит B (изписвано и като хепатит Б) е заболяване на черния дроб, причинено от 
хепатитен вирус тип B (HBV).В началото вирусът бил наречен австралийски антиген, 
тъй като бил открит за първи път у аборигените 

 

2.КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Инфекцията с HBV може да протече безсимптомно (в половината от случаите), като 
остър вирусен хепатит и като хроничен вирусен хепатит В. Най-популярният симптом 
на хепатитите въобще е жълтеницата (пожълтяването на кожата, склерите или "бялото" 
на очите). Както и останалите хепатити в някои случаи хепатит В протича без поява на 
жълтеница или с изявата на жълтеница на фона на останалите симптоми.  

Началото на заболяването обикновено настъпва 2 до 4-6 месеца след контакта с вируса 
(това е инкубационният период). Най-често началото е грипоподобно или имитира 
стомашно-чревно разстройство със следните най-чести оплаквания:  

• умерено повишена температура  
• отпадналост и лесна уморяемост (характерно е изключително силната умора, за 

която пациентите съобщават без състоянието им да предполага такава)  
• болки по мускулите и малките стави на ръцете без видимо засягане: болките по 

ставите са предимно сутрешни и са много характерни за острия вирусен хепатит 
В; представляват извънчернодробна изява на заболяването.  

• гадене и евентуално повръщане  
• загуба на апетит  
• болезненост в горната част на корема (епигастриум), непосредствено под 

ребрата; в средата на тази област се проектира стомаха  
• кожен обрив - характерен е за болестта, обикновено е краткотраен и съставен от 

дребни пъпчици върху червени петна, бързопреходен е и се разполага предимно 
по трункуса.  

• потъмняване на урината (тя придобива цвят на бира, кола или тъмен чай): този 
симптом е характерен в по-голяма степен за вирусните хепатити, но може да се 
дължи и на други причини  

• изсветляване на изпражненията  
• тежест, дискомфорт или болка в дясното подребрие - дължат се на 

възпалителния оток на черния дроб, чиято капсула е богато инервирана 
• в някои случаи е налице сърбеж по кожата  
• ако налице е обилно повръщане, то може да доведе до обезводняване, 

характеризиращо се със симптоми като отпадналост, обърканост и загуба на 
концентрация, учестен пулс, главоболие, намалено количество на отделена 
урина, раздразнителност и др.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1�
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След различно дълъг период от време, най-често 2-5 дни може да се появи жълтеница 
(трябва да се обърне внимание, че жълтеницата е симптом на някакво заболяване, а не 
болест сама по себе си!): дължи се на отлагане на пигмента билирубин по кожата и 
видимите лигавици; при вирусните хепатити жълтеницата има рубиново-червеникав 
оттенък; жълтеникавото оцветяване се забелязва най-напред по склерите ("бялото" на 
очите) и долната повърхност на езика, а след това и по цялата кожа; често болните не 
забелязват сами промяна в цвета на кожата си, а това отбелязват роднините и 
заобикалящите ги хора. Жълтеницата трае 12-15 дни и след това постепенно изчезва.  

В малък процент от случаите вирусният хепатит В протича фулминантно 
(светкавично); в тези случаи за много кратко време се изявяват симптомите на остро 
настъпила чернодробна недостатъчност с унесеност, замъгленост на съзнанието до 
кома, изявена жълтеница, подуване на корема вследствие на събирането в коремната 
кухина на свободна течност (асцит), поява на отоци по краката, намаляване на 
уринирането, поява на кървене от лигавиците и кожата, наличие на кръв в 
изпражненията и т.н.; тази форма на хепатит може да доведе до бързо изпадане в 
чернодробна кома и смърт. Винаги е налице увеличение на черния дроб и много по-
рядко - увеличение на далака. Рядко може да има увеличение на лимфните възли. 
Състоянието на болните се подобрява с появата и постепенното изчезване на 
жълтеницата. Обикновено цялата еволюция на заболяването трае около месец, при 
възрастни болни може и до два месеца.  

  
3. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
•  рутинните кръвни иследвания могат да сочат наличие на вирусна инфекция  
•  изследването на урината показва повишен билирубин, на който се дължи тъмното и 
оцветяване, може да се открие повишен и нормалния уринен пигмент-уробилиноген  
•  биохимични изследвания на кръвта - повишените чернодробни ензими 
(трансаминази) свидетелстват за чернодробно страдание, без да посочват причината за 
това  
•  серологични изследвания - чрез тях се поставя точната диагноза в случаите на 
подозиран вирусен хепатит; те търсят специфични защитни белтъци в кръвта на болния 
(антитела), насочени срещу точно определен вирус ". Най-опростено, в кръвта на 
хората, които са се възстановили напълно от остър вирусен хепатит В, се откриват 
високи нива на защитни антитела без да се откриват вирусни частици, а при болните с 
активна хепатит-В инфекция (остра или хронична) е обратното. 
 

4.ЛЕЧЕНИЕ 

Не съществува специфично лечение, насочено срещу хепатитния вирус В, при веднъж 
появили се симптоми. Лечението на острия вирусен хепатит В е само симптоматично 
(облекчаващо оплакаванията) и поддържащо. Разчита се на способността на имунната 
система да се справи с инфекцията както при всяко друго вирусно заболяване. 
Понастоящем лечението се провежда с противовирусни лекарства (поотделно или 
комбинация от две и повече такива), които намаляват размножаването и 
възпроизводството на вируса, подпомагат спонтанното възстановяване на черния дроб 
и активизират имунната система на организма в борбата и за унищожение на вируса и 
очистване на организма от инфекцията.Прилагат се и специфични 



медикаменти,укрепващи функцията на черния дроб. Лечението на острия вирусен 
хепатит В се състои и от  спазване на определен хигиенен режим и прилагане на 
поддържащо лечение:  

• спазване на постелен режим - препоръчителен е покой с избягване на физически 
натоварвания  

• приемане на добре балансирана храна, спазване на диета с намаление на трудно 
разграждащите се белтъци и мазнини, избягване на пържени и пикантни храни и 
увеличение на въглехидратите. Диетата трябва да се спазва поне около 6 месеца.  

• избягване консумацията на алкохол, поради токсичното му действие върху 
черния дроб  

• избягване приема на лекарства, които са вредни за черния дроб (важно е да се 
отбележи, че почти всички медикаменти, широко прилагани за понижаване на 
температурата, болката и симптомите на настинката са токсични за черния дроб 
и прилагането им трябва да се избягва) 

 

5.ПРЕВЕНЦИЯ 

В голяма степен предпазването от хепатит В е напълно възможно. Това се 
осъществява чрез спазване на определен начин на живот и прилагане на специфична 
профилактика.За избягване на заразяването с хепатит В трябва да се спазват следните 
правила:  

• да се избягва венозното приложение на наркотици и особено употребата на 
общи игли и спринцовки  

• да се избягва честа смяна на сексуалните партньори и необезопасен секс (без 
презерватив; трябва да се отбележи обаче,че презервативите не осигуряват 100% 
защита при полов контакт с лице, болно от хепатит в активна фаза)  

• да се избягва контакт с предмети, които може да са замърсени с кръв или 
телесни течности на болен от хепатит В като например употреба на общи 
бръснарски ножчета, четки за зъби, недобре стерилизиран инструментариум за 
правене на татуировки, пиърсинг и др.  

• препоръчително е ваксинирането на рисковите контингенти (виж по-долу)  
• бременна, болна или преболедувала от хепатит В, трябва да съобщи това на своя 

акушер-гинеколог  

Съвременните ваксини против хепатит В са рекомбинантни, произведени по генно-
инженерна технология, съдържат само вирусни частици, които стимулират 
образуването на защитни антитела и не са способни сами по себе си да предизвикат 
заболяване. Ваксината се прилага като три полседователни мускулни инжекции през 
няколко месеца (съществува схема за прилагането и). В Р. България ваксинацията 
против хепати В е включена в задължителния имунизационен календар и от 1992 год. 
се провежда при всички новородени (веднага след раждането, на 1-ия и 6-ия месец). 
Ваксинацията срещу HBV се препоръчва на всички неболедували от хепатит В 
(съответно неразвили имунитет срещу заболяването), които спадат към рискови 
контингенти.  

Препоръчително е да се ваксинират следните хора:  



• всички новородени, 
•  всички здравни работници 
• венозни наркомани  
• хора, настанени в институции за умствено изостанали или хора с дефекти в 

развитието  
• хора, страдащи от хронично чернодробно заболяване, например хроничен 

хепатит С (за тях развитието и на хепатит В би довело до фатално чернодробно 
увреждане)  

• хора, които често сменят сексуалните си партньори или практикуват 
необезопасен секс  

• хомосексуални мъже)  
• болни от хемофилия и други болести на кръвосъсирването, на които често се 

налага преливане на кръв и кръвни прдукти  
• болни на хемодиализа 

 Имуноглобулинът, съдържащ готови антитела срещу HBV е изключително ефективен 
и предпазва от развитие на хепатит В, ако се приложи в рамките на 10-14 дни след 
контакта със заразена с HBV кръв. Препаратът се прилага винаги в комбинация с 
противохепатитната ваксина.  
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