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Увод
ИГДП се предизвикват най-често от 

вируси, на второ място от бакте-

рии, докато гъбичните и паразит-

ните причинители са значително 

по-рядко срещани. Те заемат едно 

от първите места по амбулаторни 

консултации, назначения и съответ-

но медицински разходи и водят до 

значително намаляване на работо-

способността[1]. 

Ще се спрем на спецификите в клини-

ката и диагностиката на най-чести-

те заболявания, започващи с ОИГДП.

Грип

Грипните вируси са сред най-чес-

тите и значими причинители на 

респираторни инфекции поради 

високата заболеваемост и смърт-

ност. В развитите страни процен-

тът на хоспитализирани за година 

е около 0.05%, а съотношението 

хоспитализирани към смъртни слу-

чаи е около 6:1[4]. В допълнение към 

ежегодните зимни вирусни вълни се 

появяват пандемични грипни виру-

си, които са наблюдавани през 8 до 

41 години в продължение на някол-

ко века[5]. Грипът е остро респира-

торно заболяване, причиняващо се 

най-често от Influenza Virus A или 

В. Класически протича с внезапно 

появяване на висока температура, 

фарингит (Фиг. 1), кашлица, главо-

болие, прострация, неразположение 

и евентуално възпаление на трахео-

бронхиалното дърво. В повечето 

случаи пневмоничното засягане не е 

клинично изявено. Острите симпто-

ми и треската често продължават 

до 7-10 дни. Слабостта и умората 

могат да се задържат със седмици. 

Страдат хора от всички възрасто-

ви групи, но разпространението е 

най-голямо при децата в училищна 

възраст. Тежестта на заболяване-

то е най-голяма при кърмачета, хора 

в напреднала възраст и с подлежа-

щи заболявания[3]. Грипният вирус се 

реплицира в респираторния епител, 

като вирусът може да се установи 

както в горните, така и в долните 

дихателни пътища на хора, заразени 

по естествен или експериментален 

път[6]. Хистологичните промени са 

неспецифични. Диагнозата изисква 

вирусна изолация, бързи тестове 

(включително RT-PCR), серологични 

изследвания или хибридизация in situ 

или имунохистохимични техники[7].

Парагрип

Парагрипните вируси са еднове-

рижни РНК вируси от семейство 

Paramyxoviridaie. Има четири основни 

серотипа на човешките парагрип-

ни вируси (HPIVs) – 1, 2, 3 и 4[8,9]. Те 

са важна причина за респираторни 
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заболявания при деца и възрастни с 

широк спектър от клинични прояви, 

включително настинка, ларингит, 

бронхиолит и пневмония. Сезонни-

те епидемии водят до значителна 

тежест на заболяванията при де-

цата[8]. Имунитетът в резултат 

на заболяване в детска възраст е 

непълен и повторното заразяване е 

възможно през целия живот, въпреки 

че симптомите обикновено са леки 

и се ограничават. HPIV се свързват 

и репликират в ресничестите епи-

телни клетки на горните и долните 

дихателни пътища и тежестта на 

инфекцията корелира със засегна-

тото място. Тя започва в носа и 

орофаринкса и след това се раз-

пространява в долните дихателни 

пътища с пикова репликация 2 до 5 

дни по-късно[10]. При децата 40 до 60% 

от HPIV инфекциите водят до ИГДП 

и приблизително 30 до 50% се услож-

няват с остър среден отит. HPIV1 

и HPIV2 са водещите причини за ла-

рингит и предизвикват 60 до 75% от 

всички случаи. Честотата достига 

пик на възраст 1-2 години[11]. Децата 

с круп обикновено първоначално са 

с повишена температура, ринорея 

със или без фарингит и дрезгавост, 

която прогресира за 12 до 48 часа 

до характерната „лаеща“ кашлица. 

В по-тежки случаи следва ларингеал-

ната обструкция с поява на инспира-

торен стридор. Характерният знак 

(„часовникова кула“) може да се види 

на рентгенография на ларинкса. 

Може да се развият хипоксия, циа-

ноза и дихателна недостатъчност, 

изискващи интубация. Загиват под 

0.5% от интубираните пациенти[12]. 

Други усложнения са бронхиолит и 

пневмония. Диагнозата се поставя 

както при грип.

Риновирусни инфекции

Човешките риновируси (HRV), члено-

ве на семейството Picornaviridae и 

рода Enterovirus, са едноверижни РНК 

вируси[13]. HRV причиняват респира-

торни заболявания по целия свят и 

през цялата година, като са най-чес-

тата причина за респираторно ви-

русно заболяване през пролетните, 

летните и есенните месеци, докато 

грипният вирус и RS-вирусът преоб-

ладават през зимата. Установено 

е, че безсимптомната HRV инфек-

ция е сравнително честа, особено 

при деца. Изявената симптоматика 

най-често включва настинка, фебри-

литет, ринорея и болки в гърлото. 

Обикновената настинка е самоогра-

ничаващо се заболяване при имуно-

компетентни гостоприемници, със 

среден инкубационен период от 2 

дни и продължителност на симпто-

мите от 7 до 14 дни[14]. HRV са свър-

зани със среден отит, проявяващ се 

при около една трета от симптома-

тичните случаи в ранна детска въз-

раст. Коинфекцията с бактериални 

патогени е често срещана по вре-

ме на свързаните с HRV епизоди на 

среден отит[15]. При редица пациен-

ти се развива синуит. Издухването 

на носа е потенциален механизъм 

за разпространение на назалните 

секрети към околоносните синуси и 

пренос на вируси и други патогени. 

HRV също може да причини остър ла-

ринготрахеит. Вирусологичната ди-

агноза се поставя с вирусни култури 

и/или с RT-PCR[12,13].

RS-вирусна инфекция

Респираторният синцитиален ви-

рус (RSV) е идентифициран като 

най-честата причина за остри ин-

фекции на дихателните пътища 

при кърмачета. Това е едновери-

жен РНК-вирус, принадлежащ към 

сем. Paramyxoviridae. Общоприето-

то мнение е, че повечето деца до 

2-годишна възраст са прекарали 

поне веднъж инфекция с RSV. Кли-

ничните прояви варират от леко 

заболяване на горните дихателни 

пътища или среден отит до тежко 

и потенциално животозастрашава-

що засягане на долните дихателни 

пътища – най-често бронхиолит, но 

може да се наблюдават и пневмония 

и круп[16,17]. Може да има треска, но 

високата температура е необичай-

на. Апнея може да се наблюдава при 

много малки и недоносени бебета. 

В повечето случаи се налага само 

клинична диагноза. За установяване 

на вирусния причинител има готови 

PCR-тестове с чувствителност и 

специфичност над 90%[18].

Инфекциозна мононуклеоза

Инфекциозната мононуклеоза е за-

боляване, характеризиращо се с 

фарингит, цервикална лимфаденопа-

тия, умора и фебрилитет, което е 

резултат от инфекция с вируса на 

Epstein-Barr (EBV). EBV е член на се-

мейството на γ-Herpesvirus[19,20]. Пре-

боледували са над 90% от хората, 

в повечето случаи безсимптомно. 

Често заболяването се предава при 

целувка. По време на инкубационния 

период от приблизително 6 седмици, 

вирусната репликация започва първо 

в орофаринкса, последвана от сис-

темна виремия още 2 седмици преди 

началото на заболяването[21]. Остро-

то заболяване се характеризира с 

високи вирусни натоварвания както 

в устната кухина, така и в кръвта, 

ф и г у р а  1 :

Фарингит при 
грипен вирус 
– петехии по 
меко небце и 
тонзиларен оток 
без ексудация
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придружени от производството на 

IgМ антитела срещу вирусния кап-

сиден антиген на EBV и извънредно 

производство на CD8+ Т-лимфоцити, 

насочени срещу В-клетки, инфекти-

рани с EBV. Заболяването се среща 

по целия свят без сезонни предраз-

положения. Има две типични кли-

нични прояви. Едната е внезапното 

начало на фарингит с изразен шиен 

лимфаденит. Втората – бавно раз-

витие на неразположение, миалгия 

и умора. Най-честите признаци и 

симптоми са: възпалено гърло (95%), 

цервикална лимфаденопатия (80%), 

уморяемост (70%), обща симптома-

тика от горните дихателни пъти-

ща (65%), главоболие (50%), намален 

апетит (50%), треска (47%) и миал-

гия (45%)[2,12,20]. Повечето оплаквания 

отзвучават за по-малко от 10 дни, 

но умората и цервикалната лимфа-

денопатия често продължават поне 

3 седмици. Хепатит се среща при 

75% от пациентите, но обикновено 

е субклиничен (повишаване на нива-

та на аланин аминотрансфераза без 

жълтеница или коремна болка). Об-

рив обикновено не се наблюдава, ос-

вен при пациенти, лекувани с пеници-

линови производни[21]. Най-полезните 

специфични тестове за антитела 

са VCA IgM, VCA IgG и EBNA-1 IgG[20].

Остър стрептококов 

тонзилит

Над 75% от случаите на остър тон-

зилофарингит се предизвикват от 

вируси. От останалите причините-

ли обаче β-хемолитичният стреп-

токок от група А (Streptococcus 

pyogenes) е от изключително кли-

нично значение, което налага навре-

менното му идентифициране. Той 

може да предизвика постинфекци-

озни системни усложнения, остър 

ревматизъм и постстрептококов 

гломерулонефрит[22,23]. Началото на 

симптоматиката при стрептоко-

кова инфекция е обикновено рязко 

и включва изразен гърлобол, фебри-

литет, втрисане, неразположение, 

главоболие, палпаторно болезнени 

увеличени предни шийни лимфни 

възли и фарингеален и тонзиларен 

оток и ексудат, най-често несиме-

тричен (Фиг. 2). Кашлицата, конюнк-

тивитът и диарията са необичайни 

и наличието им предполага вирусна 

генеза. Петехиите по меко небце и 

скарлатиниформният обрив са силно 

специфични, но рядко присъстват[24]. 

Етиологичната диагноза се поставя 

след микробиологично изследване на 

фарингеален секрет или бърз Strep-

тест. Използват се и системи за 

точкуване, които могат да насочат 

към диагнозата като Centor score[25].

Bordatella pertussis

Коклюшът е силнозаразна остра 

респираторна болест, която е пре-

дотвратима с ваксини, класически 

известна като „магарешка кашлица“. 

Причините за зачестяването на случа-

ите напоследък могат да се търсят 

в повишените диагностични възмож-

ности, намаляване на ефективност-

та на ваксините и отслабване на иму-

нитета[26]. Най-голяма заболеваемост 

и смъртност има при новородени. 

Типичното протичане се наблюдава 

при неимунизирани деца (по-рядко при 

юноши и възрастни) и преминава през 

три стадия: катарален, пароксизма-

лен и реконвалесцентен. Обикновено 

продължителността на заболяване-

то е от 6 до 12 седм. Катаралната 

фаза е с неспецифични симптоми, кои-

то продължават от 1 до 2 седм.[27]. 

Наблюдават се запушване на носа, 

ринорея, сълзене, неразположение, 

болки в гърло и лека кашлица, наподо-

бяващи обикновена настинка. Трес-

ката не е често срещана и обикно-

вено се дължи на вторична инфекция. 

Следва влошаване на кашлицата (па-

роксизмален стадий), който обикно-

вено продължава 2 до 6 седмици. 

Пароксизмите са повтарящи се се-

рии от 5, 10 или повече силни изкаш-

ляния по време на едно издишване, 

последвани от внезапно инспиратор-

но усилие. Следкашличното повръща-

не е често срещано явление. Между 

пристъпите пациентът изглежда 

клинично здрав. Реконвалесцентни-

ят стадий, който обикновено трае 

от 1 до 12 седмици, се характеризи-

ра с намаляваща честота и тежест 

на епизодите на кашлица и повръща-

не[26,28]. Микробиологичното изследва-

не потвърждава диагнозата. Могат 

също да се докажат специфични ан-

титела или да се използва PCR[27].

Остър синузит

Острият синузит се дефинира 

като преходно възпаление на лига-

вицата на околоносните кухини с 

продължителност до 4 седмици. В 

Европа той ежегодно засяга 1 до 

5% от възрастното население[29]. 

Клинично се характеризира със за-

пушване на носа, ринорея, лицеви 

болки, хипосмия, кихане, а в по-теж-

ките случаи – общо неразположение 

и повишена телесна температура. 

Вирусите са най-честата причина 

за остър риносинузит. Те включват 

риновирус, аденовирус, грипен ви-

ф и г у р а  2 : 

Инфекциозна 
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рус, парагрипен вирус и др.[30]. Около 

40% от хората с клинична диагноза 

остър синузит имат бактериална 

инфекция на синусите. Обичайните 

патогени при остър бактериален 

синузит са Streptococcus pneumoniae 

и Haemophilus influenzae, по-рядко 

Moraxella catarrhalis. Макар и рядко, 

гъбичните инфекции също могат да 

причинят остър риносинузит, поч-

ти изключително при имуносупре-

сирани пациенти[31,32]. Клиничната 

оценка обикновено е достатъчна 

за поставяне на диагноза. Според 

настоящите разбирания нативната 

рентгенография на околоносните 

кухини (Фиг. 3) има малка диагнос-

тична стойност, а компютърната 

томография не се препоръчва ру-

тинно, особено при деца[30,33].

SARS-CoV-2

Тежкият остър респираторен синд-

ром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) се 

причинява от силно трансмисивен 

и патогенен коронавирус, който се 

появи в края на 2019 г. Клиниката 

варира от леки симптоми до теж-

ка дихателна недостатъчност. При 

свързване с епителните клетки в 

горните дихателни пътища, SARS-

CoV-2 започва да се размножава, 

мигрира надолу и поразява белодроб-

ните алвеоли. Бързата репликация в 

белите дробове може да предизвика 

силен имунен отговор. Синдромът 

на цитокиновата буря причинява 

остър респираторен дистрес и 

дихателна недостатъчност, коя-

то се счита за основната причина 

за смърт при пациенти с COVID-19. 

Пациентите на възраст над 65 г. и 

тези с мултисистемни заболявания 

имат по-голям риск от развитие на 

остър респираторен дистрес синд-

ром и смърт[34,35]. 

Въпреки че инфекцията се доказва и 

изявява в практически всяка тъкан в 

човешкото тяло, най-честите симп-

томи са фебрилитет, суха кашлица, 

умора, болки в гърлото, главоболие 

и миалгия. Те са общи за повечето 

инфекции на горните дихателни пъ-

тища. 

При мета-анализ, включващ над 100 

проучвания, е установено, че симп-

томите фебрилитет, кашлица (про-

дуктивна и непродуктивна), отпад-

налост, миалгия, диспнея, втрисане, 

гърлобол, главоболие, болки в гърди-

те, ринорея и диария, се срещат зна-

чително по-често при грип тип А и В 

отколкото при SARS-CoV-2. 

За установяване на заболяването се 

използват редица тестове.

Методите, базирани на PCR, изис-

кват специфично оборудване и обу-

чен персонал. Те са скъпи, инвазивни 

и за получаване на резултат са необ-

ходими няколко часа. Имат ограни-

чена чувствителност, което може 

да доведе до фалшиво отрицателни 

резултати особено в ранните ета-

пи. Това налага продължително на-

блюдение на клиниката и доуточня-

ване на анамнезата за достоверно 

отхвърляне на инфекция.

Серологичните тестове могат да 

открият болните и преболедува-

лите и дават по-добра представа 

за действителната честота на 

COVID-19 в дадена популация. Те мо-

гат да бъдат приложени за опре-

деляне на фазата на инфекция въз 

основа на количеството различни 

антитела, но в ранните стадии 

също дават висок процент фалшиво 

отрицателни резултати.

Молекулярните тестове (Lateral 

Flow Assays) се лесни за употреба, 

сравнително неинвазивни и дават 

бързи резултати с чувствителност 

над 90%. Първо разработените от-

криваха само IgM и IgG антителата, 

но съвременните установяват ви-

русни антигени и подпомагат ранна-

та диагностика. 

Образните изследвания са с ниска спе-

цифичност и чувствителност[35,36].

Заключение
В заключение може да се резюмира, 

че инфекциите на горните дихател-

ни пътища протичат със сходна 

симптоматика. За успешното им 

отдиференциране е задължително 

доброто познаване на специфич-

ните прояви на всяко заболяване и 

провеждането на адекватни и на-

временни тестове. Прави впечат-

ление, че по време на последните 

пандемични вълни все по-често се 

срещат различни от SARS-CoV-2 при-

чинители. Тяхното доказване е от 

изключително значение за успешния 

контрол на COVID пандемията. n
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