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Е
нтеровирусите се отна-

сят към вирусно семейство 

Picornaviridae, род Enterovirus. 

Преимуществено поразяват чрев-

ния тракт с развитие на остра 

диария, както и респираторни ин-

фекции. Някои видове и серологични 

типове преодоляват чревната ба-

риера през лимфожлезния апарат на 

тънките черва, преминават в кръв-

ния ток (виремия), размножават се 

в клетките на ретикулоендотелна-

та система и поразяват сърдечния 

мускул (миокардити) и периферните 

тъкани и органи – кожа, лигавици, 

мускули. С помощта на циркулира-

щи имунни клетки, които служат 

като „Троянски кон“, навлизат в цен-

тралната нервна система. В други 

случаи през мускулите и невромус-

кулните връзки навлизат в мотоне-

вронит, седалищните нерви, гръб-

начния стълб и от там евентуално 

атакуват мозъка. Различните ен-

теровируси употребяват различни 

стратегии за навлизане в централ-

ната нервна система (ЦНС) и при-

чиняват менингити, енцефалити, 

парези, вяли парализи. Тези вируси са 

значими патогени при човека и про-

дължават да са обект на интензив-

ни клинични и епидемиологични про-

учвания поради грешки по време на 

геномната репликация, които про-

менят техния невротропизъм. Чес-

то се наблюдават и рекомбинации 

между ентеровирусите, които по-

вишават генетичните отклонения. 

Генетичната гъвкавост позволява 

широко разпространение на епиде-

мични взривове и спорадични случаи 

на заболявания[1].

Класификация
Ентеровирусите се отнасят към се-

мейство (Fаmily) Picornavirudae, род 

(Genus) Enterovirus. Наименованието 

на семейството се формира от тер-

мините „pico“ (малък) и РНК (RNA) по-

ради малкия размер и типа вирусен 

геном. Ентеровирусите са генетич-

но свързана, но високо хетерогенна 

група вируси и като асоциация със 

заболяванията, които предизвикват 

и като антигенна характеристика. 

Според последната класификация 

родът Enterovirus включва 15 вида 

(species) – (Enterovirus A–L) и три 

вида Rhinovirus (A–C), включващи 

169 риновируси. Установени са над 

100 ентеровирусни серотипове, 

които инфектират хората. В раз-

личните серотипове съществуват 

антигенни варианти. Човешките 

ентеровируси принадлежат към че-

тири вида (от А до D). Полиомиелит 

(polio) предизвикват три щама, от-

несени към species C ентеровируси. 

Останалите са именувани като non-

polio ентеровируси и включват 21 

типа коксаки вируси (Coxsackievirus 

A, 6 типа Coxsackievirus B), 28 типа 

Echoviris (Enteric Cytopathic Human 

Orphan) или еховируси. Новоизолира-

ните ентеровируси след 1967 г. са 

означени със съответни номера (EV-

D68, EV-B69, EV-D70, EV-A71). Всички 

новоидентифицирани ентеровируси 

получават последващи номера[2,3].
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Морфология и 
структура
Представителите на род Enterovirus 

са малки (25-30 nm), просто устрое-

ни РНК-съдържащи вируси. Вирусна-

та РНК e инфекциозна едноверижна 

линейна позитивна (++ SS) молекула, 

около 7.5-8 kb (около 7400 нуклеоти-

да) и представлява една отворена 

рамка за четене (ORF). Вирусната 

РНК е обвита в обвивка (капсид), 

състоящ се от 60 малки структурни 

субединици (протомери, капсомери). 

Капсомерите са просто устроени 

и всеки от тях съдържа по едно ко-

пие от четири вирусни структурни 

протеина (VP1-VP4). Капсомерите са 

подредени в кубичен тип на симе-

трия, така че оформят двадесето-

стен (икосаедър). Ентеровирусите 

не съдържат допълнителна липопро-

теинова обвивка, което ги прави 

устойчиви на действието на всички 

дезинфектанти, съдържащи алкохол 

и други липоразтворители. VP1 е 

главен антигенен сайт и индуцира 

вирус-неутрализиращи антитела.

Репликация
Репликативният цикъл на ентеро-

вирусите е кратък, с продължител-

ност 7-10 часа, което води до бързо 

развитие на болестната клинична 

картина след заразяване. Те са ци-

толитични вируси. Репликацията 

се осъществява в цитоплазмата 

на заразената клетка. Вирионът се 

свързва със специфични клетъчни ре-

цептори върху клетъчната мембра-

на. Идентифицирани са множество 

клетъчни рецептори, като сиалини-

зирани гликани (sialilated N-glicans), 

P-селектин гликопротеин-1 (PSGL), 

хепаран сулфат протео гликани, ане-

ксин-2 (AnX2), гликопротеинов рецеп-

тор B2 (SCARB2), както и прикрепва-

щи фактори, които задържат вируса 

върху клетъчната повърхност и уле-

сняват навлизането в клетката[4,5] 

с помощта на ендоцитоза. Веднъж 

попаднал в клетъчната цитоплазма, 

той се освобождава от капсидната 

обвивка и вирусната РНК се насочва 

за транслиране на клетъчните рибо-

зоми като месенджер (информацион-

на) РНК (mRNA). За целта вирусната 

РНК е ограничена в 5I края (5I UTR) 

от високоструктурен нетрансли-

руем регион и кръстовище, послед-

вано от вътрешно входно място за 

свързване с рибозомите (IRES), като 

ги подготвя за РНК транслацията. 

В този смисъл РНК играе роля на 

информационна РНК. Информацион-

ната РНК „превежда“ (транслира) 

генетичната информация в гигант-

ски полипептид. С помощта на ви-

русни ензимни протеази този поли-

пептид се разцепва и се формират 

капсидните протеини (VP1-VP4) на 

вирусното потомство, както и не-

капсидни протеини, вкл. вирусната 

РНК-полимераза. Последната ини-

циира синтезата на дъщерни РНКи, 

които влизат в състава на новите 

вирусни частици. Следва обвиване 

на вирусните РНКи с капсидни про-

теини (сборка) в цитоплазмата на 

поразяната клетка. Освобождава-

нето на новите вируси става чрез 

лизис и смърт на заразената клетка 

(цитолитични вируси)[6,7].

Патогенеза на 
заболяванията
Ентеровирусите проникват в чо-

вешкия организъм през устата или 

горните дихателни пътища (ГДП) 

и белите дробове. Размножават се 

във високи титри в епителните и 

лимфоидни клетки на орофаринкса и 

тънкото черво (илеума). Използват 

CD 155 рецептор за адхезия. Някои 

видове и серологични типове пре-

одоляват чревната бариера през 

лимфожлезния апарат на тънките 

черва, преминават в кръвния ток 

(виремия), размножават се в клет-

ките на ретикулоендотелната сис-

тема (РЕС), използвайки множество 

различни клетъчни рецепторни мо-

лекули и поразяват сърдечния мускул 

(миокардити) и периферните тъка-

ни и органи – кожа, лигавици, муску-

ли. През нервно-мускулните връзки 

навлизат в мотоневроните и дости-

гат седалищните нерви, навлизат в 

гръбначния стълб и от там евенту-

ално атакуват мозъка. Различните 

ентеровируси употребяват различ-

ни стратегии за навлизане в ЦНС и 

причиняват менингити, енцефали-

ти, парези, вяли парализи. 

Епидемиология
Ентеровирусите са едни от 

най-устойчивите във външна среда. 

Поради отсъствие на външна липо-

протеинова обвивка не се инактиви-

рат от действието на липоразтво-

рители (алкохоли, етер, натриев 

дезоксихолат) и са киселинноустой-

чиви, което позволява преодоляване 

на стомашната бариера. Запазват 

до 10% от своята инфекциозност 

20-26 дни през зимата и 1.5 дни през 

лятото във фекалии, хранителни 

продукти (плодове, зеленчуци, млеч-

ни и месни продукти), питейна вода, 

канални води, сладководни басейни, 

морска вода, почва. Издържат око-

ло 1 година при 40°С. В замразено 

състояние се съхраняват с години. 

При 50°С се разрушават за 30 мину-

ти, при 100°С – за 1 минута. Чувст-

вителни са на въздействието на 

хлорни препарати. Загиват при суха 
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стерилизация, автоклавиране, йони-

зираща радиация. Резервоар и източ-

ник на инфекцията е човек – болен 

или вирусоносител. Заразността е 

най-висока в първите дни на инфек-

цията, но може да продължи седми-

ци, дори 2-3 месеца. Механизмите на 

предаване са предимно фекално-ора-

лен в области с лоши санитарни ус-

ловия и предимно с респираторните 

секрети – в области с високи хиги-

енни стандарти. Факторите на пре-

даване са контаминираните с фека-

лии недобре измити зеленчуци, други 

недобре съхранявани храни, мръсни-

те ръце, играчки, водните басейни. 

Инфекциите в страните с умерен 

климат се срещат през цялата годи-

на. Заболеваемостта се повишава 

в късна пролет, лято и началото на 

есента. Най-често боледуват мал-

ките деца (под 5-годишна възраст). 

Срещат се спорадични случаи, локал-

ни епидемични взривове предимно в 

детски колективи, както и големи 

епидемии.

Клинична картина
Ентеровирусите предизвикват чес-

то разпространени респираторни 

инфекции и гастроинтестинални 

разстройства с диария, болки в коре-

ма, температура и обикновено имат 

доброкачествен изход. Респиратор-

ните инфекции също са леки, но мо-

гат да протичат и като бронхити и/

или интерстициална пневмония. Опи-

сани са и други симптомокомплекси 

като епидемична плевродиния (болки 

в гръдните мускули и плевра), херпан-

гина със или без обрив по тялото, бо-

лест „ръка, крак, уста“, хеморагични 

конюнктивити. Поради множестве-

ните клетъчни рецепторни молекули 

и допълнителни фактори, които из-

ползват за адхезия, ентеровирусите 

засягат различни органи. В много слу-

чаи се наблюдават обриви по лицето, 

крайниците, гръдния кош. Обривите 

по характеристика могат да бъдат 

макулопапулозен, морбилиформен, 

по-рядко петехиален или везикулозен, 

и много рядко – хеморагичен. Някои 

типове предизвикват полиомиелит 

(детски паралич), асептичен менин-

гит, миоперикардит, вяли парези и 

парализи, енцефалит или менингоен-

цефалит. Описани са ентеровирусни 

миокардити (myocarditis neonatorum) 

и сепсис (sepsis neonatorum) на ново-

роденото. Тези неонатални инфек-

ции протичат със сепсис, висока 

температура, летаргия, дисемини-

рана вътресъдова коагулация и зася-

гане на множество органи. Доказан 

причинител най-често е коксаки В 

вирус (CV-B1)[8].

ПО-ВАЖНИ ЕНТЕРОВИРУСНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЕХНИТЕ 

ПРИЧИНИТЕЛИ

Полиомиелит
Заболяването полиомиелит (детски 

паралич) е известно още от древ-

ността. За първи път през 1890 

г. шведският педиатър Karl Oskar 

Medin предполага инфекциозната 

природа на заболяването полиомие-

лит (детски паралич) поради епиде-

мичното разпространение при деца 

под 5-годишна възраст. През 1909 г. 

Ландщайнер и Попер доказват него-

вата вирусна етиология. През 1949 

г. Ендерс и сътрудници първи изоли-

рат вируса върху клетъчни култури. 

Полиомиелит предизвиква три ан-

тигенни типа полиомиелтни вируси, 

наречени по-късно „диви“ (wild). Тип 1 

(WC-VP1) – Brunchilda и Mahoney ща-

мове, тип 2 (WC-VP2 ) – Lansing и MEF-

1 щамове, тип 3 (WC-VP-3) – Leon и 

Saukett щамове, наименувани според 

мястото или източника на изолация. 

Заболяването е острозаразно. По-

лиомиелитните вируси използват 

ретрограден аксонален транспорт 

за навлизане в ЦНС. След виремия 

дисеминират периферните тъкани 

и мускули. Чрез невро-мускулните 

връзки навлизат в мотоневроните, 

предизвикват възпалителни измене-

ния в сивото вещество, предимно 

в лумбалната част на гръбначния 

мозък и вяли атрофични парализи. 

Вирусите могат да засегнат ядра-

та на n. facialis (понтинна форма) с 

развитие на парализа. Булбарната 

форма е с много лоша прогноза и ле-

тален изход поради засягане на IX и X 

черепно-мозъчни нерви. В повечето 

случаи протича в абортивна форма 

без засягане на ЦНС. Непаралитични-

те форми могат да протичат като 

серозен менингит с пълно оздравя-

ване. Паралитичните форми се сре-

щат в около 1% от заразените деца 

и водят до трайна инвалидизация. 

До края на 19-ти век заболяването се 

регистрира под формата на епиде-

мии в цял свят. В средата на 20-ти 

век учените стигат до изработване 

на ваксина. През 1988 г. СЗО поема 

курс за ерадикация на полиомиелита 

до 2000 г. с помощта на перорал-

на жива ваксина[9,10]. В резултат на 

тези усилия в последните години 

беше направен значителен прогрес 

за намаляване и прекъсване разпро-

странението на дивите полиомие-

литни щамове (С-WVP 1-3). До 1999 

г. дивият щам тип 2 (WPV2) беше из-

ваден от циркулация, а до 2012 г. па-

ралитични форми, предизвикани от 

дивия щам 3 (WPV3), не се откриват. 

Ликвидирани са огнищата в Индия[11]. 

Остава предизвикателството в 

Афганистан, Пакистан и Нигерия. 

В Афганистан причините за про-

дължаващото разпространение са 
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Колко тревожни са 
новите доклади за 
ПОЛИОМИЕЛИТ

Полиовирусът, открит в отпадъчните 
води на Ню Йорк, постави служителите 

на общественото здравеопазване на САЩ 
в повишена готовност, тъй като показва, 
че потенциално парализиращият вирус 
циркулира широко в района. Експертите 
по инфекциозни болести казват, че няма 
нужда семействата с напълно ваксинира-
ни деца да се притесняват. 

„Инактивираната полиомиелитна 
ваксина е част от стандартния детски 
имунизационен график, така че за повече
то семейства това наистина не трябва 
да предизвиква безпокойство“, каза д-р 
Гейл Шуст, специалист по детски инфекци-
озни болести в детската болница Langone 
Hassenfeld на NYU в Ню Йорк. „Това се 
оказва изключително ефективна ваксина. 
На този етап също така няма нужда да се 
търси бустер срещу полиомиелит за на
пълно ваксинирано дете или възрастен", 
добави тя. „За деца, които са преминали 
през нормалния график за ваксиниране 
в Съединените щати, няма причина да 
получат бустер“, каза Шуст. 

Вместо това загрижеността трябва да се 
съсредоточи върху общностите с клъсте-
ри от неваксинирани деца и възрастни, 
защото това са хората, изложени на риск 
от полиомиелит, казват експертите. Около 
1 на 25 души, заразени с полиовирус, ще 
получи вирусен менингит и около 1 на 200 
ще се парализира. 

„Много хора, които се заразяват с полио
вирус, са асимптоматични“, каза Шуст. 
„Напълно възможно е да има други случаи, 
които не са диагностицирани и да има 
повече заразени хора, отколкото знаем“.

НОВИНИограничени здравни грижи, бедност, 

религиозни рестрикции[1,12,13]. Все пак 

пълната ерадикация не е постигна-

та до 2022 г. В България най-висока 

заболеваемост е регистрирана през 

1947 г. След въвеждане на масовата 

имунизация през 1959 г. епидемич-

ното разпространение на заболя-

ването е преустановено. По-късно 

са регистрирани два епидемични 

взрива – през 1991 г. поради внос 

на див щам полиовирус 1 от Таджи-

кистан, и през 2001 г. поради внос 

на див щам полиовирус 1 от Индия. 

Засегнати са предимно неимунизи-

рани лица. Полио миелитните вакси-

ни са два типа: жива атенюирана 

перорална на Алберт Сейбин (OPV, 

Oral Polio Vaccine) – моно-, би- и три-

валентна, и убита – на Джонас Солк 

(IPV, Inactivated Polio Vaccine), трива-

лентна[14]. В хода на ваксинацията са 

регистрирани случаи на поствакси-

нални неврологични усложнения при 

известен процент от децата. Една 

от причините е дългото излъчване 

на вирусите на Себин в някои слу-

чаи след ваксинация. Постепенно 

възникват ваксиноподобни изолати 

и ваксино-дериватни полиовируси, 

вероятно и поради ниското вакси-

национно покритие или неадекватен 

имунен отговор при част от вакси-

нираните. В България последните 

регистрирани случаи са през 2006 

г.[15,16], след което през 2007 г. се въ-

вежда масова имунизация с ваксина-

та на Солк.

Ентеровируси, 
предизвикващи non-
polio заболявания 
Болестта ръка-крак-уста е забо-

ляване с доказана ентеровирусна 

етиология още през 1956 г.[17]. Мно-

жество ентеровируси могат да 

бъдат причинители, но много чес-

то това са представители на EV-A 

– Coxsackievirus A6 и A16, Enterovirus 

71 (EV-A71). Заболяването се харак-

теризира се с везикулозни ерупции 

и язвички по устата, макуло-папулоз-

ни и петехиални лезии по дисталния 

отдел на крайниците (ходила и дла-

ни), билатерално разпространени. 

Основни причинители се считат 

Coxsackievirusес, но епидемични 

взривове от EVA-71 до 1968 г. също 

са описани. След серия от епидемии 

в азиатския пасифик между 1997 и 

2010 г. се говори за потенциалната 

му роля в целия свят[18]. Някои ази-

атски страни, включително Китай, 

установяват усложнения като енце-

фалити и некардиогенен белодробен 

оток, неврологични и невропсихи-

атрични последици. Описани са и 

смъртни случаи[19]. В САЩ, Финлан-

дия и други европейски страни, вклю-

чително България, основни причини-

тели се считат Coxsackievirus A16, 

Coxsackievirus A6, но не е изключен 

и Enterovirus 71 (EV-A71). Заболяване-

то ръка-крак-уста може да възникне 

спорадично, да обхване затворени 

детски колективи с регистриране 

на ограничени взривове, но обикно-

вено протича доброкачествено в 

рамките на 3-5 дни[20]. 

Неврологични 
манифестации на 
ентеровирусните 
инфекции
Множество ентеровируси предиз-

викват тежки и потенциално смър-

тоносни неврологични заболявания 

като асептичен менингит, енцефа-

лит, менингоенцефалит, остри вяли 

парализи, остри вяли миелити. В по-
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следните години ентеровирусните 

инфекции се свързват с развитие на 

неврологични последици години след 

остро заболяване като пост-полио 

синдром и Гилен-Баре синдром[21]. 

Ентеровирус асоциираните менин-

гити и енцефалити предизвикват 

коксаки вирусите А2, А9, В5, еховиру-

сите 6, 9, 11, 30. В литературата е 

описана ролята на други коксаки ви-

руси (С5, А7, А16, В2, В3, В4) и ехови-

руси (14, 16, 25, 31) като причините-

ли на менингити, докато CV (A2, B1), 

Echovirus (4, 5, 17, 19, 21) и EV (71, 75, 

76, 89) – предимно на енцефалити[22]. 

През 1975 г. в България е регистрира-

на епидемия от заболявания на ЦНС, 

наподобяващи полиомиелит, асепти-

чен менингит, менингоенцефалит 

и в някои случаи – енцефаломиокар-

дит. Регистрирани са 44 смъртни 

изхода. Установен е етиологичният 

агент – EV 71[23]. Ентеровирус 71 по-

разява продълговатия мозък, понса, 

малкия мозък, костен мозък, тала-

мус. Астроцитите в глията играят 

важна роля за размножаването на 

ентеровирусите и бързата прогре-

сия в ЦНС, водеща до развитието на 

неврологични усложнения. 

След 2014 г. е установен подвид на 

острите вяли парализи, предизви-

кани от полиомиелитните вируси, 

известен като остър вял миелит, 

проявяващ се със слабост на край-

ниците около една седмица след 

респираторен синдром. Откриват 

се лезии в участъци от сивото ве-

щество на гръбначния мозък, като 

се засяга поне един прешлен. В ре-

зултат от възпалителния процес се 

получава загуба на моторните невро-

ни[24]. Най-често срещани етиологич-

ни агенти са EV-D68, EV-A71, EV-D70, 

EV-B93, EV-D94 и еховируси 33 и 11[25-27]. 

Ентеровирус (EV-C105, C109, C-116) 

също влизат в статистиката като 

причинители за Европа и Африка[28].

В последните години се обръща вни-

мание на хроничните неврологични 

заболявания, асоциирани с ентеро-

вирусни инфекции предвид невро-

тропизма на тези вируси. Добре 

известен е пост-полиомиелитния 

синдром, протичащ с мускулна сла-

бост и атрофия на крайниците, раз-

виващ се десетилетия след тежка 

инфекция. Подобен синдром е дока-

зан десетилетия след тежка EV-D70 

инфекция[29]. Следователно полиови-

русите може да не са единствени 

причинители на това заболяване. 

Допуска се случаите на синдром на 

Гилен-Баре, характеризиращ се с 

възпалителни изменения в миелино-

вата обвивка, да се увеличават след 

взривове, предизвикани от EV-D71 

инфекция и след преболедуване от 

болест ръка-крак-уста[30].

Заключение
Голям брой ентеровируси са свърза-

ни със застрашаващи живота нев-

рологични заболявания, включително 

енцефалити, менингити и атрофи-

чен вял миелит. Заболеваемостта 

и смъртността, свързани с новите 

ентеровируси, демонстрират неот-

ложна необходимост от откриване 

на ефективно антивирусно лечение 

на тези вирусни инфекции, както и 

на ваксина срещу ентеровирус 71 

(EV-A71). n
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