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Използвани съкращения 

Съкращения на български език 

ВХА – Вирусен хепатит А 

ДИ – Доверителен интервал 

ЕИП – Европейско икономическо пространство 

ЕС – Европейски съюз 

ИПИ – Институт за пазарна икономика 

НСИ – Национален статистически институт 

НЦЗПБ – Национален център по заразни и паразитни болести 

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

ППС – Положителна предиктивна стойност 

ОПС – Отрицателна предиктивна стойност 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

СЗО – Световна здравна организация 

ССЗ – Стандартизирано по възрастови групи съотношение на заболяемостта 

 

Съкращения на английски език 

АIC – Akaike Information Criterion (Критерий на Акайке за сравнително качество на              

           регресионен модел) 

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control (Европейски център за   

               превенция и контрол на заболяванията)  

IRR – Incidence Rate Ratio (съотношение на честотите) 
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Въведение 

Вирусният хепатит А (ВХА) е чревна антропоноза, засягаща предимно детската 

възраст, свързана с поражения на черния дроб и клинично протичаща с интоксикация, 

жълтенични и безжълтенични форми (1) (2). Механизмът на предаване е фекално-

орален и се реализира с помощта на контаминирани ръце, храна и вода (3). Вирусът е 

разпространен по целия свят, като заболяемостта е тясно свързана с икономическото 

развитие. Годишно в глобален мащаб има около 1,4 млн. случая с хепатит А (4). 

Заболяването причинява значителни икономически загуби, които се дължат на 

пропуснати работни дни, натоварване на персонала, грижещ се за болния и разходите 

за лечение (5) (6) (7) (8). 

Методите за превенция и контрол на хепатит А включват подобряване на 

санитарните условия, програми за имунизация (широкообхватни или насочени към 

рисковите групи), както и различни видове контролни дейности по време на взривове, 

включващи прилагане на имуноглобулин и/или ваксини.  Установено е, че мерките за 

контрол са по-ефективни, ако са подбрани и насочени спрямо локалните 

характеристики на разпространението. През 2012 г. в последното си официално 

становище относно ваксините срещу хепатит А Световната здравна организация (СЗО) 

препоръчва различни стратегии за профилактика, в зависимост от нивото на 

разпространение на хепатит А в даден регион (9). През 2017 г. с Решение 

EUR/RC66/R10 на Регионалния комитет на СЗО за Европа се прие План за действие за 

отговора на здравния сектор по отношение на вирусните хепатити в Европейския 

регион на СЗО (14), в който е констатирано, че за набелязването на ефективни мерки е 

важно да са налични актуализирани епидемиологични анализи. Отчита се и 

необходимостта от подобряване на системите за надзор, които са основния механизъм 

за наблюдението на процесите на разпространение на хепатитите.  

България е една от малкото държави със серопреваленентост и заболяемост от 

ВХА по-високи от средните за Европейския съюз/Европейското икономическо 

пространство (ЕС/ЕИП). В систематично проучване, проведено от Европейския център 

по превенция и контрол на заболяванията (ECDC), разглеждащо периода 2000-2013 г. 

се констатира, че у нас има средно ниво на разпространение на хепатит А, като се 

отбелязва, че е вероятно да има разлики в разпространението между различни области в 

страната (10), но не се разглеждат областните характеристики на разпространението. За 

идентифициране на приоритетните области е необходимо да се проведе актуално 
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систематично сравнение на разпространението на хепатит А по области в страната през 

последните години. 

От справките за епидемични взривове от хепатит А, получени в Националния 

център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) между 2012-2017 г. по реда, 

регламентиран в Наредба 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 

болести (11), се вижда, че през последните 5 години в България разпространението на 

хепатит А се влияе от различни фактори – съобщават се големи взривове с контактно-

битов път на предаване на инфекцията в цели общности, както и разпространение извън 

тези общности. В част от взривовете се констатира ключовата роля на 

разпространението на вируса между децата. Съобщавани са също хранителни взривове 

в заведения за обществено хранене, както и взривове в затворени колективи. В 

изследване от 2009 г. се демонстрира разлика в серопревалентността между два 

квартала на Пловдив – в квартал с лоши хигиенни и санитарни условия 

серопревалентността е 90%, а в квартал с нормални санитарни условия – 45% (12). Това 

изследване дава индикация за влиянието на социално-икономическите фактори върху 

разпространението в България. Наличните данни демонстрират участието на различни 

фактори. За установяване на най-значимите от тях е необходимо да се проведе цялостен 

систематизиран анализ на връзката между факторите и разпространението на ВХА.  

Актуализираният анализ за установяване на приоритетните области и 

актуалните рискови фактори в България е предпоставка за по-доброто насочване на 

мерките за предотвратяване на разпространението на ВХА. Едновременно с това са 

необходими усилия за подобряването на системата за надзор на хепатит А. Към 

настоящия момент надзора на ВХА в България е със задължителен характер и включва 

предоставянето на обобщени (агрегирани) данни от областите към националните звена, 

както и предоставянето на сигнални и окончателни справки за взривове. Тази система е 

добър механизъм за наблюдение на процесите на разпространението, но би могла да се 

оптимизира по отношение на скоростта на обмен на информация и разпознаване на 

взривове. Това е важно, тъй като колкото по-бързо е разпознат един взрив, толкова по-

бързо може да бъде спряно разпространението (13). Един от най-добрите начини за 

подобряване на надзора е изграждането на система за електронно индивидуално 

отчитане на случаите. Такива системи изискват наличието на ресурс за разработка, 

внедряване и поддръжка. Към момента такъв ресурс не е наличен. Възможно е обаче в 

съществуващата в момента система да се внедри автоматизиран алгоритъм за анализ на 

агрегираните данни, който да генерира сигнали там, където данните дават индикация за 
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вероятен взрив. Опитът от прилагането на този подход в други системи показва, че той 

засилва чувствителността на системите и, при добър механизъм за обмен на 

информация, подпомага навременното сътрудничество между звената и по-бързата 

реакция при ограничаването на разпространението на хепатит А.  

 

Цел и задачи 

Целта на настоящето проучване е на основата на географски и времеви анализ на 

данните за хепатит А в България и на факторите, оказващи влияние върху 

разпространението му през последните години, да се идентифицират приоритетни 

области и високорискови групи и да се създаде компютърен алгоритъм за своевременно 

разпознаване на възможни епидемични взривове от заболяването. 

За постигане на тази цел са поставени три задачи, като първата е разделена на шест 

подзадачи: 

1. Да се анализират характеристиките на разпространението на хепатит А в България 

през последните години (2003-2017 г.):  

1.1. Да се опише и анализира динамиката на заболяемостта;  

1.2. Да се приложат стандартни международни критерии за определяне на нивото на 

ендемичност в България и по области въз основа на заболяемостта;  

1.3. Да се проучат времевите тенденции в заболяемостта, чрез статистическа проверка на 

хипотезата за възходяща/низходяща тенденция в разпространението;  

1.4. Да се сравни рискът между отделните области чрез използване на показателя 

стандартизирано съотношение на заболяемостта;  

1.5. Да се оцени нивото на взаимодействие между съседните области по отношение на 

риска от разпространение на хепатит А;  

1.6. Да се опише и анализира разпространението на хепатит А по възрастови групи и пол. 

2. Да се идентифицират основнитe рискови фактори, влияещи на разпространението 

на хепатит А на областно ниво в България. 

3. Да се разработи статистически алгоритъм, използващ рутинните данни, 

съобщавани в НЦЗПБ за генериране на ранни сигнали за вероятни взривове на 

хепатит А 
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Материали и методи 

Източници на данните, използвани в анализите 

Данните за оперативен брой случаи със съмнение за хепатит и данните за 

уточнен брой случаи с хепатит А се получават в НЦЗПБ по реда на Наредба № 21 за 

реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и въз основа на 

стандартни оперативни процедури. Всички медицински специалисти са задължени да 

изпратят бързо известие с индивидуални данни за всеки случай със съмнение за 

вирусен хепатит до съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ) до 24 часа от 

откриването на случая. РЗИ изпращат обобщени седмични оперативни данни за общия 

брой случаи със съмнение за хепатит, за които са получили бързи известия в рамките на 

съответната седмица, до Националния център по обществено здраве и анализи 

(НЦОЗА). НЦОЗА обобщава оперативните данни от всички области за страната и ги 

изпраща до НЦЗПБ в първия работен ден на следващата седмица.  

За всеки случай със съмнение за хепатит РЗИ провежда епидемиологично 

проучване, като там, където е необходимо, събира допълнителна информация от 

медицинските специалисти и изпраща проби за лабораторно изследване. Информацията 

за случаите със съмнение за хепатит се допълва с резултатите от лабораторните 

изследвания като се уточнява етиологията на случая (хепатит А, В, C, D, неопределен 

остър хепатит, случай със съмнение за хепатит при който евентуално се идентифицира 

друга етиология) и случаят се класифицира (като вероятен или потвърден), в 

съответствие с дефинициите в Наредба № 21. След уточняване на етиологията и 

класификацията на случаите, РЗИ изпраща до НЦОЗА агрегирани данни в месечни 

отчети съответно за хепатит A, B, C, D и неопределен остър хепатит, като НЦОЗА 

обобщава данните за всички области и изпраща месечните отчети до НЦЗПБ до 15 

число на следващия месец. За всяка година, РЗИ изпраща до НЦОЗА агрегирани данни 

включващи окончателно уточнените данни като НЦОЗА обобщава данните за всички 

области и изпраща годишни отчети до НЦЗПБ до края на януари следващата година. 

Отдел „Епидемиология“ в НЦЗПБ проверява и валидира получените данни, като при 

възникнали въпроси се обръща към РЗИ за доуточняване.  

В годишните уточнени отчети на национално ниво са налични данни за 

разпределението на случаите по възрастова група за целия период 2003-2017 г., който 

се разглежда в това проучване. След 2008 г. са налични и данни за разпределението на 
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случаите по пол, като от 2008-2013 г. това са данни за общия брой случаи, а от 2014 г. 

има данни за разпределението на случаите по пол в различните възрастови групи. 

Данните за населението по области и възрастови групи и за социално-

икономическите, демографски и инфраструктурни показатели по области са получени 

от Националния статистически институт (НСИ). Там, където данните не бяха налични 

от уеб-сайта на НСИ, те са получени от проекта Регионални профили:показатели за 

развитие на Института за пазарна икономика (ИПИ): http://www.regionalprofiles.bg/bg/. 

За всички показатели, използвани в това изследване, ИПИ цитира като източник отново 

НСИ, като тъй като те не са налични директно от страницата на НСИ, са изискани от 

ИПИ по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

 

Методи 

1. Методи за анализ на характеристиките на разпространението на ВХА 

За анализа на времевите и географски характеристики на разпространението на 

ВХА в България са използвани уточнените годишни данни за брой случаи с хепатит А 

и годишните данни от НСИ за населението за периода 2003-2017 г. и е изчислена 

общата  заболяемост от хепатит А в България и по области (годишен брой  вероятни и 

потвърдени случаи с хепатит А на 100 000 човека). За описателно характеризиране на 

динамиката на разпространението годишната заболяемост е представена във времеви 

редици за всяка област и за страната. 

За категоризиране на областите по отношение на заболяемостта, е приложен 

метода, използван за цялостно категоризиране на държавите от ЕС/ЕИП в 

систематичния обзор на ЕCDC (10), при който се изчислява заболяемостта за определен 

период и се прилагат гранични стойности както следва: Много ниска заболяемост: < 2 

случая на100 000 население; ниска заболяемост: между 2 и 19 случая на100 000 

население; средна  заболяемост – между 20-199 случая на100 000 население; висока 

заболяемост  ≥200 случая на 100 000 население (10). За сравнимост на резултатите от 

това проучване с резултатите от систематичния обзор първо е направена категоризация 

за периода, разглеждан в обзора – т.е. 8-годишния период 2006-2013 г., а след това е 

направена категоризация и за последния 8-годишен период, т.е. 2010-2017 г. 

Категоризацията е направена на национално и областно ниво. 

За проверка на хипотезата за наличие на положителна или отрицателна 

тенденция в заболяемостта по области и за страната е направен регресионен анализ за 

http://www.regionalprofiles.bg/bg/
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периода 2003-2017 г. С помощта на отрицателна биномна регресия е изчислено 

съотношение на честотите (Incidence Rate Ratio - IRR), с което се оценява разликата в 

честотата на зависимата променлива между дадена стойност на независимата 

променлива (y) и същата стойност минус 1 (y-1). В случая зависимата променлива е 

годишната заболяемост, а независимата – времето (години). Ако IRR е под 1, 

тенденцията е отрицателна, а ако IRR е над 1, тенденция е положителна. Изчислени са 

95% доверителни интервали и нивото на значимост на резултата (p-value) (15) (16).  

За сравнение на заболяемостта между областите, в което се прави корекция за 

разлики във възрастовия състав на населението, са използвани стандартизирани по 

възрастови групи съотношения на заболяемостта (ССЗ). Разгледани са два завършени 

цикъла в заболяемостта на национално ниво, идентифицирани за периода 2003-2017 г., 

като един цикъл в заболяемостта започва в година, в която заболяемостта е най-ниска 

спрямо предходните и следващите години, продължава през годините с висока 

заболяемост и завършва със следващата година, в която заболяемостта е най-ниска 

спрямо предишните и следващите години. За тези два цикъла са използвани уточнените 

годишни данни за брой случаи с хепатит А по възрастови групи и данните от НСИ за 

населението по възрастови групи в България и по области. Стандартизираните 

съотношения на заболяемостта са изчислени по косвения метод, при който 

заболяемостта на национално ниво във всяка възрастова група се третира като 

референтна стойност. За всяка област се изчислява общата очаквана заболяемост за 

съответния период, ако заболяемостта по възрастови групи е същата като на 

национално ниво. Стандартизираното по възрастови групи съотношение на 

заболяемостта представлява съотношението между реално отчетената и очакваната 

заболяемост. Ако ССЗ е над 1, рискът в съответната област е по-висок от националния 

риск за същия период. Ако ССЗ е под 1, рискът в областта е по-нисък от националния 

риск за същия период. За оценка на значимостта на разликата между получената 

стойност за областта и единицата, е използван метода на Вандербрюке. Съотношенията 

са групирани по стойности (0-1, 1-2, 2-3) и картографирани за всеки от двата цикъла. 

За оценка на свързаността на процеса на разпространение на хепатит А между 

съседни области е изчислен параметърът за пространствена автокорелация Global 

Moran’s I, с който е оценена степента на географско съсредоточаване на по-високо или 

по-ниско стандартизирано съотношение на заболяемостта. Този параметър оценява 

доколко областите с подобни стойности на ССЗ имат тенденцията да са географски 

близки, географски раздалечени, или случайно разпределени по територията на 
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страната. Стойностите на параметъра варират между -1.0 и +1.0, като положителните 

стойности означават обща тенденция за подобен относителен риск между области, 

разположени съседно една спрямо друга. За оценка на значимостта на резултата се 

използва пермутационния тест Монте Карло (999 пермутации), като стойности с pseudo 

p<0,05 се считат за статистически значими. 

За анализ на разпространението по възрастови групи е изчислена годишната 

заболяемост по възрастови групи за периода 2003-2017 г. и възрастовите групи 0 г., 1-

14 г., 15-19 г., 30-39 г., 40-49 г., 50-59 г., 60+ г.. За проверка на хипотезата за наличие на 

положителна/отрицателна тенденция в заболяемостта с увеличаване на възрастовата 

група е използван ранговия тест на Уилкоксон, адаптиран за проверка на тенденция при 

ранжирани категорийни стойности на независимата променлива (17). За проверка на 

хипотезата за наличие на положителна/отрицателна тенденция през годините, с 

помощта на отрицателна биномна регресия, са изчислени съотношението на честотите 

(IRR), 95% доверителни интервали и нивото на значимост на резултата (p-value).  

За анализ на разпространението по пол е изчислена годишната заболяемост по 

пол за периода 2008-2017 г. (периода, за който са налични данни). За проверка на 

хипотезата за наличие на статистически значима разлика между заболяемостта по пол 

за всяка година е проведен теста Хи-квадрат. За анализ на разпространението по пол и 

възрастови групи е изчислена годишната заболяемост по пол във всяка възрастова 

група (0 г., 1-14 г., 15-19 г., 30-39 г., 40-49 г., 50-59 г., 60+ г.) за периода 2014-2017 г. 

(периода, за който са налични данни). За проверка на хипотезата за наличие на 

статистически значима разлика между заболяемостта по пол за всяка възрастова група 

и за всяка година е проведен теста Хи-квадрат. За сравнение на разпространението на 

заболяването по пол между групата на деца и младежи на 0-19 г. и тази на възрастните 

на 20+ г. е изчислена общата заболяемост в двете групи като хипотезата за наличие на 

статистически значима разлика между заболяемостта по пол във всяка група и за всяка 

от годините през периода 2014-2017 г. е проверена с метода Хи-квадрат. 

 

2. Методи за идентифициране на основните рискови фактори, влияещи на 

разпространението на ВХА по области 

За анализа на връзката между социално-икономическите фактори и 

заболяемостта първо е изчислена медианата на годишната заболяемост за периода 

2003-2013 г. за всяка област. След това са прегледани различните показатели, 

предоставени от НСИ и са подбрани фактори,  докладвани в литературата като 
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възможно свързани с разпространението на хепатит А. За оценка на теснотата на 

връзката между заболяемостта и показателите по области е измерен корелационният 

коефициент на Спирман. Разгледани са следните областни показатели: 

 Коефициент за раждаемост 

 Средна продължителност на живота 

 Относителен дял на населението в градовете  

 Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други 

урбанизирани територии 

 Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната 

 Относителен дял на населението, живеещо с материални лишения 

 Средна годишна брутна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение  

 Брутен вътрешен продукт на човек от населението 

 Относителен дял от населението, записан в детска градина 

 Относителен дял от населението, записан в 1-4 клас 

 Относителен дял от населението, записан в 5-8 клас  

 Нетен коефициент на записване на населението в 5-8 клас 

 Относителен дял от населението между 25- и 64- годишна възраст с висше 

образование 

 Дял на населението в селища с обществена канализация 

 Дял на населението в селища с обществена канализация, свързано с пречиствателни 

станции 

 Дял на населението в селища с обществена канализация, свързано с пречиствателни 

станции с вторично третиране. 

Факторите, корелиращи положително със заболяемостта от хепатит А, са 

включени в регресионен модел. Проверени са множество възможни комбинации от 

независими променливи, за да се идентифицира най-добрия предиктивен модел.  

  

3. Методи за разработката на алгоритъм, генериращ ранни сигнали за вероятни 

взривове от ВХА 

Принцип на метода 

При разпространението на много заразни заболявания, включително ВХА, има 

епидемични и извънепидемични периоди. И през двата периода се регистрират случаи 

от заболяването, но в епидемичните периоди се появява голям брой случаи, при което е 
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целесъобразно да се засилят мерките за контрол и ограничаване на разпространението. 

Целта на един модел за ранни сигнали е да установи покачване на броя регистрирани 

случаи над очакваното за един извънепидемичен период, т.е. да даде навременен сигнал 

в началото на дадена епидемия. За да се генерират ранни сигнали е необходимо първо 

да се изчисли броят случаи, които се очакват в даден период, ако в него няма 

епидемичен подем, а след това да се сравнят реалните с очакваните стойности и да се 

генерира сигнал ако реалните са над очакваните.  

Да приемем, че искаме да изчислим очакваните извънепидемични стойности за 

всяка седмица от предстоящата година. Разполагаме с данни от предходните десет 

години. На Фигура 1А е представена тази постановка – във времето се намираме в 

началото на година 11, като в предходния период (години 1-10) е имало 4 големи 

епидемии и 2 периода с по-ниско разпространение. Очакваните извънепидемични 

стойности за всяка седмица от година 11 могат да бъдат изчислени чрез регресионен 

анализ, използващ наличните исторически данни. Необходимо е първо да „изчистим“ 

историческите данни, които ще използваме, т.е. да премахнем периодите с епидемичен 

подем, за да можем да приложим регресионния анализ само върху извънепидемичните 

исторически стойности. Един от по-широко прилаганите методи за изчистване на 

историческите данни, е персентилният метод. При него се разглежда честотното 

разпределение на седмичния брой случаи за целия исторически период (Фигура 1Б). В 

честотното разпределение на тези примерни данни се вижда голям брой седмици с 

относително малко регистрирани случаи и по-малка честота на седмиците с голям брой 

случаи (седмиците с епидемии). За изчистване на историческите данни се премахват 

всички седмици с брой случаи над определен прагов персентил, т.е. седмиците, стоящи 

вдясно от линията на персентила в честотното разпределение. В примера премахваме 

всички седмици над 75-тия персентил. Така се получава изчистена времева редица, в 

която са включени основно извънепидемичните седмици (Фигура 1В).  

Регресионния модел се изгражда използвайки изчистената времева редица. В 

него се въвеждат параметри, които адекватно описват наблюдаваните характеристики 

на разпространението. Има две основни характеристики, които определят 

разпространението във времето – сезонност и тенденция. Сезонността е регулярното 

повишаване на заболяемостта в рамките на всяка година (18) (19) (20). За 

математическо й описание се използват тригонометричните функции синус и косинус, 

с чиято помощ се създава крива с периодичност на покачване равна на една година и 

амплитуда на покачване, определена от тази в историческите извънепидемични данни 
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(Фигура 2А). Тенденцията е общ показател, определящ дали през годините има 

цялостно намаляване/увеличаване в регистрираните случаи (19). За математическото й 

описание се изчислява точкова оценка, с чиято помощ се създава крива, описваща 

скоростта на покачване/спадане на регистрираните случаи (Фигура 2Б). При 

комбиниране на кривите, описващи сезонността и тенденцията, се получава обща 

формула, изградена въз основа на извънепидемичните данни от предходните 10 години. 

Така получената комбинирана крива се „продължава“ една година напред, чрез което се 

получава очаквания брой извънепидемични случаи за всяка седмица от година 11 

(Фигура 2В). От тук нататък през година 11 се следи дали и в какъв мащаб реално 

регистрираните случаи се покачват над очакваните. При скок на реалните над 

очакваните стойности се генерира сигнал и може да започне проучване за оценка на 

епидемиологичната ситуация.  

 

Избор на променливата, използвана за изграждане на модела 

В системата за надзор на хепатитите, действаща в България, най-често 

получаваните на национално ниво цялостни данни за хепатит А, са оперативните данни 

за седмичния брой случаи със съмнение за хепатит. Тези случаи по-късно се уточняват 

и в месечните и годишните отчети към НЦЗПБ са разделени на случаи с хепатит А, В, 

C, D, или случай неопределен остър хепатит. Някои случаи със съмнение за вирусен 

хепатит, съобщени в седмичните данни, са отхвърлени в месечните, тъй като е 

идентифицирана друга етиология. По този начин всеки понеделник в НЦЗПБ се 

получава информация за броя случаи със съмнение за хепатит, регистрирани в 

предходната седмица, а до 15 число на месеца се получава информация за броя случаи 

със хепатит А, диагностицирани в предходния месец.  Така данните за хепатит А се 

получават със забавяне, което ги прави непригодни за целите на алгоритъм за ранни 

сигнали. Въпреки че седмичните данни за брой случаи със съмнение за хепатит не 

представляват директно броя случаи с хепатит А, те биха могли да се използват като 

заместваща променлива в модела, т.е. променлива, чиито тенденции за 

покачване/спадане могат да се използват като индикаторни за покачването/спадането 

на броя случаи с хепатит А. 

За оценка на това доколко седмичните данни за случаи със съмнение за хепатит 

представляват добра заместваща променлива за хепатит А е оценена теснотата на 

връзката между оперативните седмични данни за случаи със съмнение за хепатит и   
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Фигура 1. Подготовка на данни за изграждане на модел, с който да се предвидят 

очаквани извънепидемични стойности. А. Седмичен брой случаи, регистрирани в 

историческите данни (година 1-10); Б. Механизъм за премахване на епидемичните 

периоди (седмици над 75 персентил) от историческите данни; В. Исторически данни с 

премахнати епидемични седмици. 
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Фигура 2. Изграждане на модел на очакваните извънепидемични стойности въз основа 

на извънепидемичните исторически данни. А.Крива на тенденцията; Б. Крива на 

сезонността; В  Крива, комбинираща тенденция и сезонност (окончателен модел).  
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уточнените месечни данни за хепатит А. За тази цел всяка седмица е категоризирана 

като принадлежаща към определен месец въз основа на това дали средният ден от тази 

седмица (четвъртък) се намира календарно в съответния месец. Данните за случаи със 

съмнение за хепатит А за всички седмици, принадлежащи към определен месец, са 

събрани и така са получени месечните данни за случаи със съмнение за хепатит А. След 

това е направен корелационен анализ за оценка на теснотата на връзката между така 

получените месечни данни за брой случаи със съмнение за хепатит А и уточнените 

месечни данни за случаи с хепатит А за същия месец. Изчислен е корелационният 

коефициент на Спирман Spearman’s rho, т.е. използван е непараметричен тест, тъй като 

данните не са нормално разпределени. Анализът е проведен за периода на 2003-2013 г., 

като изчисленията са направени за всички области и за страната. 

Следващите стъпки при изграждането на алгоритъма са направени за страната и 

за няколко области, които въз основа на анализа на заболяемостта и тенденциите в 

последните години, са идентифицирани като приоритетни - т.е. области с по-сериозно 

разпространение на хепатит А. 

За тези области са разгледани два варианта: при първия във времевия анализ 

като заместваща променлива за хепатит А се използва броя случаи със съмнение за 

хепатит, съобщавани всяка седмица („брой случаи със съмнение за хепатит за  седмица 

n“); при втория се използва сборът от случаите със съмнение за хепатит, съобщавани за 

съответната седмица  и случаите със съмнение за хепатит, съобщавани в предишните 

три седмици („сбор от случаите със съмнение за хепатит за седмици n до n-3“). Втората 

възможност се разглежда тъй като инкубационният период на хепатит А варира между 

15 и 50 дни, като средно е  28 дни (4 седмици) (21) и е вероятно комбинирането на 

информация от няколко последователни седмици да е статистически по-информативно. 

За установяване коя от двете заместващи променливи е по-информативна, са 

разгледани данните за седмичните случаи със съмнение за хепатит и уточнените 

месечни данни за хепатит А, докладвани в периода 2008-2017 г.. За всяка приоритетна 

област и за страната са изградени по два регресинни модела (отрицателна биномна 

регресия), като и в двата зависимата променлива е уточненият брой месечни случаи с 

хепатит А. В първия модел независимата променлива е „брой случаи със съмнение за 

хепатит за седмица n“, a във втория – „сбор от случаите със съмнение за хепатит за 

седмици n до n-3“. Изчислени са съотношенията на честотите (IRR), 95% доверителни 

интервали (ДИ) и нивата на значимост (p-values). Двата модела са сравнени чрез 

критерия на Акайке и така е направен изборът коя от двете променливи: „брой случаи 
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със съмнение за хепатит за седмица n“ или „сбор от случаите със съмнение за хепатит 

за седмици n до n-3“ да бъде заместваща променлива в по-нататъшния анализ. 

 

Изграждане на варианти на модела 

Избраната по този начин заместваща променлива се използва при изграждането 

на варианти на модел генериращ ранни сигнали за вероятни взривове от хепатит А. За 

изграждането на този модел са изпълнени стъпките, описани в раздел „Принцип на 

метода“, като са приложени върху времева редица на избраната заместваща 

променлива. При изчистване на историческите данни (за премахване на седмиците, в 

които има епидемичен подем) са използвани два подхода – при първия са премахнати 

стойностите над 85-тия персентил, а при втория – стойностите над 75-тия персентил. 

Така са получени два варианта на исторически данни, с които да се изградят два модела 

за ранни сигнали. За всеки вариант е построен регресионен модел, в който посредством 

отрицателна биномна регресия (negative binomial regression) се включват параметри, 

описващи цикличността (синус и косинус) и времето (седмица) като независими 

променливи. По този начин във всеки модел е получена формула за изчисляване на 

крива, с която се получават очакваните извънепидемични стойности за всяка седмица 

от текущата година. След получаване на очакваните извънепидемични стойности, е 

определено правило, с което се генерират различни сигнали всяка първа, втора, трета, и 

последваща седмица, в която реалните седмични стойности са над очакваните 

извънепидемични стойности.  

 

Сравнение на вариантите на модела  

Създадените модели за ранни сигнали работят с оперативните седмични данни 

за случаи със съмнение за хепатит, включващи както случаите с хепатит А, така и тези 

с други хепатити и тези, за които в последствие се установява друга етиология. 

Използването на оперативни седмични данни би могло да позволи ранно разпознаване 

на взрив от хепатит А, но е възможно някои от сигналите да са свързани с покачване в 

броя на някой от другите хепатити или с моментни промени в чувствителността на 

надзора (например при кампания за тестване за хепатит В и С в рамките на определена 

седмица съобщените случаи с хепатит могат да се увеличат). Следователно не всеки 

ранен сигнал ще бъде свързан с действителен подем на заболяемостта от хепатит А – 

т.е. както диагностичните лабораторни тестове, така и моделите за ранни сигнали имат 

своите фалшиво положителни и фалшиво отрицателни стойности. Затова е важно да се 
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разгледат специфичността, чувствителността, положителната и отрицателната 

предиктивна стойност на създадените алгоритми. 

За изчисляване на тези показатели е разгледан периодът 2013-2017 г.. За всяка от 

5-те години от този период са приложени двата варианта на модела (85 и 75 персентил) 

за изчисляване на очакваните извънепидемични стойности на заместващата променлива 

(за 2013 г. при изчислението на извънепидемичните стойности са използвани данните 

от 2003-2012 г., за 2014 – данните от 2004-2013 г. и т.н.). Очакваните извънепидемични 

стойности на заместващата променлива са сравнени с реалните стойности на 

заместващата променливя, измерени всяка седмица. При скок на реалните над 

очакваните е генериран сигнал. Сигналите, получени от алгоритъма, използващ 

заместващата седмична променлива, са сравнени с реалните данни за хепатит А, които 

са получавани месечно през този период. При анализа на месечните данни за хепатит А 

са определени периодите, в които има реален епидемичен подем, както и тези, в които 

няма. Броят месеци без подем се счита за брой реални отрицателни стойности. Ако в 

някой от тези месеци се получи сигнал от алгоритъма за ранни сигнали, този сигнал се 

счита за фалшиво положителен. Броят подеми се счита за брой реални положителни 

стойности – при всеки един подем има начален период, в който получаването на ранен 

сигнал би било смислено за подобряване на навременността на реакцията. Този период 

може да бъде наречен сигнален прозорец. Сигналният прозорец в нашия случай е от 

началото на първия месец до втората седмица на втория месец от началото на един 

епидемичен подем. Това са седмиците преди да се получат данните за хепатит А за 

съответния месец. Ако при епидемичен подем се получат сигнали от алгоритъма в 

рамките на сигналния прозорец, тези сигнали се считат за действително положителни 

сигнали. Ако в сигналния прозорец не се получат данни, се счита, че по отношение на 

този подем от алгоритъма има фалшиво отрицателни стойности. Чувствителността, 

специфичността, положителната и отрицателната предиктивна стойност за всеки модел 

се изчисляват въз основа на тези бройки. Там, където са налични реални положителни 

ранни сигнали, се разглежда с колко седмици се повишава навременността на сигнала, 

т.е. колко седмици преди края на сигналния прозорец е получен сигнала. 
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Резултати и обсъждане 

1. Характеристики на разпространението на ВХА в България, 2003-2017 г. 

1.1. Динамика на заболяемостта 

На национално ниво между 2003 и 2017 г. се наблюдават два цикъла в 

разпространението на хепатит А (включващи покачване, връх и последващ спад в 

заболяемостта) – 2003-2007 г. и 2008-2013 г. От 2014 г. започва отново покачване в 

заболяемостта, което е по-плавно в сравнение с предишните два подема. Годишната 

заболяемост е най-висока (94,7 на 100 000) през 2006 г., т.е. върха на първия подем. 

При най-високата точка на следващия подем през 2010 г. заболяемостта е  76,3 на 100 

000 – по-ниска в сравнение с предишния подем. През 2017 г., заболяемостта е 35,6 на 

100 000 като още не е ясно доколко това ще бъде върховата година за настоящия 

епидемичен подем в заболяемостта (Фигура 3). Резултатите от анализа показват 

наличие на цикличност в разпространението. Подобна цикличност се наблюдава и в 

други страни с подобен тип разпространение и липса на широкообхватни програми за 

имунизация срещу ВХА. Обяснява се с колективния имунитет: при епидемичен подем 

се изгражда колективен имунитет, достатъчен за ограничаване на разпространението за 

няколко години. През тези години естествено се увеличава броя на възприемчивите 

деца и колективният имунитет намалява, с което се създават условия за нов подем (9). 

 

 

Фигура 3. Заболяемост от вирусен хепатит А в България, 2003-2017 г. 

Общата заболяемост в страната се формира от заболяемостта във всяка област. 

Анализът на годишната заболяемост по области показва, че във всички области се 

наблюдават периоди с по-висока и по-ниска заболяемост, като в някои области 
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разпространението на инфекцията е значително по-високо, отколкото в други. В 

североизточна България (областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, 

Русе, Силистра, Търговище и Шумен), София-град и Благоевградска област 

разпространението е по-ниско, като заболяемостта остава под 100 на 100 000 през 

целия период, включително и при подеми. В останалите области (северозападна и 

южна България) заболяемостта по време на подем може да бъде около и над 100 на 100 

000, като във областите Видин, Пловдив, Стара Загора и Хасково са наблюдавани най-

сериозните подеми (съответно 389,6%000 във Видин през 2012 г., 426,7%000 в Пловдив 

през 2006 г., 285,7%000 в Стара Загора през 2011 г. и 361,1%000 в Хасково през 2011 г.). В 

последните 4 години са наблюдавани сравнително високи подеми в заболяемостта през 

2015 г. в Сливен (144,4%000) и Стара Загора (123,9%000) и през 2017 г. в Ловеч (230,0%000) 

и Пловдив (127,1%000). Заболяемостта през 2017 г. в Ловеч е най-високата, наблюдавана 

в тази област, за целия период 2003-2017 г. Оформят се две групи от близки и сходни 

по динамика географски области, при които има високи скокове в заболяемостта. 

Първата група (Стара Загора, Сливен, Пловдив и Хасково) се характеризира със 

забележително висока заболяемост през 2006 г. в Стара Загора (213,2%000) и Пловдив 

(426,7%000) и през 2011 г. в Стара Загора (285,7%000) и Хасково (361,1%000).  Втората 

група (Видин, Враца, Монтана и София-област) се характеризира с резки скокове в 

заболяемостта по време на втория национален цикъл (389,6%000 във Видин, 207,4%000 в 

Монтана) (Фигура 4). Разликите в разпространението и подемите между областите 

могат да се дължат на комбинация между социално-икономически и демографски 

характеристики на населението. Възможно е също географската близост на дадена 

област до друга област с активно разпространение на хепатит А да представлява 

фактор, увеличаващ риска от внасяне на заболяването.  

 

1.2. Характеризиране на заболяемостта по стандартни международни критерии. 

За определяне на нивото на ендемичност по области са използвани критериите 

за категоризация на ендемичността въз основа на заболяемостта, използвани за 

сравнителен анализ на нивата на ендемичност в ЕС/ЕИП от ECDC в последното им 

мащабно проучване, публикувано през 2016 г. (10). В проучването се използват данни 

за националната заболяемост за 8-годишен период (2006-2013 г.), но не се разглежда 

разпространението в различните области държавите. За сравнимост на данните между 

настоящото проучване и това на ECDC e направен анализ на областната заболяемост за  
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Фигура 4. Заболяемост от хепатит А по области, 2003-2017 г.  
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същия 8 годишен период (2006-2013 г.). За проследяване на промените във времето е 

разгледан и последния 8 годишен период (2010-2017 г.). България както в първия, така 

и във втория период се категоризира като държава със средно ниво на разпространение. 

По области има разлики в категоризацията и промени между периодите. В периода 

2006-2013 г. има 21 области със средно ниво на заболяемостта и 7 с ниско, а в периода 

2010-2017 г. има 16 области със средно и 12 с ниско ниво на заболяемост. Всички 

области, преминали от средно към ниско ниво, се намират в североизточна България. 

През 2006-2013 г. там вече има група области с ниска заболяемост, като тази група през 

2010-2017 г. се разширява на изток и на запад (Фигура 5 и 6). Това показва обща 

тенденция към намаляване на разпространението в североизточна България.  

 

1.1. Времеви тенденции в заболяемостта 

Международната стандартна категоризация, приложена от ECDC се основава на 

прагови стойности и представлява лесно разбираем опростен начин за сравнително 

характеризиране на нивата на разпространение. От промените в катеторизацията на 

няколко области през времето (Фигура 5 и 6) може да се издигне хипотезата, че има 

статистически значима тенденция към намаляване на заболяемостта. Тази хипотеза е 

проверена чрез времеви анализ и отрицателна биномна регресия, с която е изчислено  

съотношение на честотите (IRR), представляващо точкова оценка, с която се определя 

общия наклон в графиката, описваща заболяемостта за периода 2003-2017 г. при 

премахване на влиянието на цикличността на подемите. Например, IRR 0,94 означава, 

че средно за всяка година заболяемостта намалява с 6% спрямо предишната година – 

това не е вярно за всяка отделна година, а е обща оценка за целия период. 

Статистическо значимо намаляване в заболяемостта се наблюдава за 11 области 

(Таблица 1). Най-силна отрицателна тенденция в заболяемостта се концентрира в три 

съседни области в североизточна България: Русе (IRR 0,77, 95% ДИ 0,69-0,87),  

Търговище (IRR 0,80, 95% ДИ 0,73-0,86) и Разград (IRR 0,83, 95% ДИ 0,73-0,94). 

Областите със значима отрицателна тенденция в заболяемостта съвпадат изцяло с 

областите с ниска заболяемост през периода 2010-2017 г. (Фигура 6). Тенденцията в 

тези области е окуражаваща, но е важно да се отбележи, че те имат малко значение за 

заболяемостта на национално ниво, която се определя основно от области със средна 

ендемичност и сериозни подеми в заболяемостта, в които за съжаление не се наблюдава 

значимо намаляване в разпространението. Затова и по отношение на заболяемостта 

общо за България няма статистически значима отрицателна тенденция.  
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Фигура 5. Нива на заболяемост по области, 2006-2013 г. Нивата на заболяемост са: 

много ниско: < 2 случая на 100 000 население; ниско: 2 до 19 случая на 100 000 

население; средно: 20 до 199 случая на 100 000 население; високо:  ≥ 200 случая на 100 

000 население. 

Фигура 6. Нива на заболяемост по области, 2010-2017 г. Нивата на заболяемост са: 

много ниско: <2 случая на 100 000 население; ниско: 2 до 19 случая на100 000 

население; средно: 20 до 199 случая на 100 000 население; високо:  ≥ 200 случая на 100 

000 население. 
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Таблица 1. Проверка на хипотезата за наличие на положителна или отрицателна 

тенденция в заболяемостта от хепатит А в България и по области, 2003-2017 г. 

Област IRR
1 

95% ДИ
2 

p-value 

Благоевград
3
 0,90

 
0,83 - 0,97 <0,05 

Бургас 0,99 0,89 - 1,10 ≥0,05 

Варна 0,87 0,80 - 0,96 <0,05 

Велико 

Търново 
0,92 0,86 - 0,99 <0,05 

Видин 0,99 0,74 - 1,32 ≥0,05 

Враца 0,98 0,78 - 1,21 ≥0,05 

Габрово 0,93 0,86 - 1,00 <0,05 

Добрич 0,88 0,79 - 0,98 <0,05 

Кърджали 0,91 0,76 - 1,09 ≥0,05 

Кюстендил 0,85 0,72 - 1,00 ≥0,05 

Ловеч 1,02 0,89 - 1,16 ≥0,05 

Монтана 0,97 0,81 - 1,16 ≥0,05 

Пазарджик 0,93 0,85 - 1,01 ≥0,05 

Перник 0,96 0,81 - 1,13 ≥0,05 

Плевен 0,85 0,73 - 0,98 <0,05 

Пловдив 0,97 0,84 - 1,12 ≥0,05 

Разград 0,83 0,73 - 0,94 <0,05 

Русе 0,77 0,69 - 0,87 <0,05 

Силистра 0,88 0,79 - 0,99 <0,05 

Сливен 0,97 0,91 - 1,03 ≥0,05 

Смолян 0,95 0,83 - 1,08 ≥0,05 

София - град 0,93 0,85 - 1,01 ≥0,05 

София - област 0,96 0,81 - 1,12 ≥0,05 

Стара Загора 0,98 0,87 - 1,10 ≥0,05 

Търговище 0,80 0,73 - 0,86 <0,05 

Хасково 0,93 0,79 - 1,10 ≥0,05 

Шумен 0,85 0,79 - 0,92 <0,05 

Ямбол 0,97 0,92 - 1,03 ≥0,05 

България 0,94 0,88 - 1,02 ≥0,05 
1
Съотношение на честотите, с което се оценява разликата в честотата на зависимата 

променлива между дадена стойност на независимата променлива (y) и същата стойност 

минус 1 (y-1), изчислено с помощта на отрицателна биномна регресия. В случая 

зависимата променлива е заболяемостта във всяка географска единица, а независимата 

– времето (години). 
2
Доверителен интервал на съотношението; 

3
Статистически 

значимите резултати са маркирани в сиво.  
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1.2. Сравнение на риска между областите 

Международната категоризация, използвана от ЕCDC, позволява сравнениe на 

заболяемостта с тази в други страни. За по-нюансирано количествено сравнение на 

риска по-области в самата държава тук е използвано стандартизираното съотношение 

на заболяемостта (ССЗ). То представлява оценка на относителния риск от заболяване с 

хепатит А в определена област, в сравнение с относителния риск в цяла България, при 

стандартизиране на показателя заболяемост към възрастовото разпределение в 

страната. Например ССЗ равно на 2 означава риск двойно по-голям от общия риск на 

национално ниво. В настоящото изследване е са разгледани двата цялостни цикъла в 

разпространението на хепатит А в периода 2003-2017 г., т.е. не се разглеждат годините 

след 2013 г., тъй като за тях може да се счита, че подемът още не се е разгърнал 

напълно и не се е проявил във всички области, които биха могли да бъдат засегнати. 

Анализът показва, че по време на първия цикъл, т.е. първото покачване и спад на 

заболяемостта на национално ниво (2003-2008 г., Фигура 7) има осем области със 

ССЗ>1, т.е. с относителен риск статистически значимо над този за страната, като в две 

области (Пловдив и Сливен) ССЗ>2, т.е. рискът е над два пъти по-голям от този за 

страната. По време на втория цикъл (2008-2013 г., Фигура 8), има дванадесет области 

със ССЗ>1, като в пет области (Видин, Монтана, Стара Загора, Сливен, Хасково) 

относителният риск е над два пъти по-голям от този за страната.  Така се оформят 

острови с по-голям риск в Западнодунавската равнина и Горнотракийската низина. 

 

1.3. Оценка на нивото на взаимодействие между съседните области по 

отношение на риска от разпространение на хепатит А 

Наличието на няколко групи от области с близко ниво на риск е предпоставка да 

се издигне хипотезата за наличие на географската автокорелация между областите на 

територията на България. Географската автокорелация е измерена чрез теста Global 

Moran’s I, при който стойностите варират между -1 и +1, където -1 показва тенденция 

за отрицателна автокорелация – т.е тенденция близките области да имат различни нива 

на заболяемост, а +1 показва тенденция близките области да имат подобни нива на 

заболяемост. Липсата на статистически значим резултат показва, че областите не са са 

групирани по отношение на заболяемостта. В проведения анализ се разглежда 

пространствената автокорелация между областите за всяка година по отношение на 

стандартизираното по възрастови групи съотношение на заболяемостта.  Установена е   
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Фигура 7. Стандартизирано по възрастови групи съотношение на заболяемостта по 

области за периода 2003-2008 г. Заболяемостта във всяка област е стандартизирана към 

националното възрастово разпределение. Представено е съотношението на 

стандартизираната заболяемост в съответната област към националната заболяемост. 

 

Фигура 8. Стандартизирано по възрастови групи съотношение на заболяемостта по 

области за периода 2008-2013 г. Заболяемостта във всяка област е стандартизирана към 

националното възрастово разпределение. Представено е съотношението на 

стандартизираната заболяемост в съответната област към националната заболяемост.  
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нестабилна слаба положителна пространствена автокорелация (варираща между 0,21 и 

0,45), която има тенденция към засилване в последните години. Това означава, че 

съседните една на друга области имат стойности на ССЗ по-близки една до друга, 

отколкото отдалечените една от друга области, но че за дадена област географската 

приближеност до друга област с относително високо/ниско разпространение не е 

основен фактор, определящ риска от разпространение на хепатит А. 

 

1.4. Разпространение на хепатит А по възрастови групи и пол 

Направени са анализи на заболяемостта по възрастови групи, пол и възрастови 

групи и пол, в зависимост от наличните данни. През изследвания период 

разпространението е най-високо във възрастовата група 1-14 г., следвано от групата 15-

19 г. (Фигура 9). Тенденцията за намаляване на заболяемостта с увеличаване на 

възрастта е статистически значима над 1 годишна възраст (p<0,05). За целия период и 

всички възрастови групи най-висока заболяемост се наблюдава през 2006 г. и 2012 г. 

във възрастовата група 1-14 г. (съответно 426,1 и 240,5 на 100 000). При първия подем в 

заболяемостта във всички групи най-високите стойности са измерени през една и съща 

година – 2006 г. При втория подем стойностите при голяма част от възрастовите групи 

над 20 г. (групите от 20-59 г.) са най-високи през 2011 г., а заболяемостта при децата и 

младежите (1-19 г.)  е най-висока година по-късно – през 2012 г. Също така при втория 

подем върховите стойности в заболяемостта при децата и младежите са по-ниски, 

отколкото при първия. Обратно – върховите стойности при възрастните са по-високи, 

отколкото при първия подем (Фигура 9). За оценка на общата тенденция към 

намаляване/увеличаване на заболяемостта в отделните възрастови групи във времето е 

проведен регресионен анализ с отрицателна биномна регресия, при който се установява 

статистически значима отрицателна тенденция във възрастовите групи 0 г., 20-29 г., и 

30-39г.  Отрицателната тенденция във възрастовата група 0 г. е отчетлива (IRR 0,85, 

95% ДИ 0,78-0,93). Тенденцията в групите 20-29 г. и 30-39 г. е по-слаба (съответно IRR 

0,92, 95% ДИ 0,85-0,99 и IRR 0,91, 95% ДИ 0,84-0,99).  

По пол са налични данни общо за всички случаи от 2008 г. насам и данни за 

разпределението по пол във всяка възрастова група от 2014 г.. За целия период 2008-

2017 г. се наблюдава по-висока заболяемост при мъжете, като разликата между 

годишната заболяемост при мъжете и жените е статистически значима (Хи-квадрат p< 

0,05). Разликата в заболяемостта между половете е по-отчетлива при по-високи общи 

нива на заболяемост (Фигура 10).   
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Фигура 9. Заболяемост по възрастови групи, 2003-2017 г., България.  

 

 
Фигура 10. Заболяемост по пол, 2008-2017 г., България. Разликата между заболяемостта 

по пол е статистически значима за всички години (Хи-квадрат p < 0,05) 

 

За периода 2014-2017 г. е разгледано разпределението едновременно по 

възрастови групи и пол. За този период има данни за всички възрастови групи, като над 

4 г. всяка възрастова група включва 5-години (0, 1-4 г., 5-9 г., 10-14 г. и т.н.). При това 

разделение на възрастови групи за повечето групи не се наблюдава статистически 

значима разлика на разпространението по пол. Статистически значима разлика се 

появява само през 2016 г. и 2017 г. в групата 15-19 г., в която се установява значима по-

голяма заболяемост при момчета. Все пак във повечето от възрастовите групи над 20 г.  
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стабилно се наблюдава малко по-голяма заболяемост при възрастните мъже в много 

възрастови групи. Там, където в малките (5-годишни) възрастови групи не се 

установява статистически значима разлика, това може да се дължи или на липсата на 

разлика, или на малките общи бройки случаи. За да се разгледа процеса по-глобално са 

съпоставени по-големи групи. При групиране на случаите в две големи групи – деца и 

младежи (0-19 г.) и възрастни (20 и повече г.) се установява, че  наистина в групата на 

възрастните има значима по-висока заболяемост при мъжете в три от четирите години, 

като през 2014 г. разликата е най-малка (при мъжете има 1,6 на 100 000 повече случаи), 

а през 2017 г., при най-високи общи стойности на заболяемостта за изследвания период, 

разликата е най-голяма (при мъжете има 4,4 на 100 000 повече случаи). При децата в 

повечето години няма статистически значима разлика в заболяемостта между половете . 

Разлика се проявява само в една година – 2016 г., когато при момчетата има 19,7 повече 

случаи на 100 000, отколкото при момичетата (Таблица 2). 

  

Таблица 2. Сравнение на разпространението  по пол при деца и младежи (0-19 г.) и 

възрастни (20+), 2014-2017г., България 

  

Брой случаи Заболяемост
1 

 

Година 
Възрастова 

група 
Мъже Жени Мъже Жени 

Ниво на 

значимост 

p-value
2 

2014 
0-19 г. 198 182 29,35 28,57 ≥0,05 

20+ г. 135 86 4,44 2,81 <0,05 

2015 
0-19 г. 330 305 48,91 47,90 ≥0,05 

20+ г. 229 198 7,59 6,51 ≥0,05 

2016 
0-19 г. 656 494 97,30 77,57 <0,05 

20+ г. 272 205 9,10 6,80 <0,05 

2017 
0-19 г. 837 747 123,59 116,60 ≥0,05 

20+ г. 526 400 17,79 13,39 <0,05 
1
Брой случаи на 100 000;  

2 
Нивото на значимост (p-value) e изчислено по метода хи 

квадрат. Статистически значимите разлики по пол са маркирани в сиво 

 

Анализът по възрастови групи не показва ясни положителни и отрицателни 

тенденции в разпространението на хепатит А през времето, с изключение на отчетливо 

намаляване в заболяемостта при кърмачетата под 1-годишна възраст. Намаляването в 

заболяемостта при тях може да се счита за нормална част от процесите, свързани с 

преход към по-ниска ендемичност, които са демонстрирани статистически за редица 

области от България. Такова намаляване се съобщава и в литературни източници за 

други държави в преход от по-висока към по-ниска степен на ендемичност (9). При 
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такъв преход намаляването на заболяемостта при най-малките върви паралелно с 

увеличаване на клинично-проявените случаи в по-големи възрастови групи. Това се 

обяснява с факта, че там, където по-малка част от населението прекарва симптоматично 

или безсимптомно хепатит А в ранна детска възраст, се натрупва по-голям относителен 

дял от възприемчиви лица в по-големите възрастови групи. Тъй като при по-големите 

възрастови групи има и по-голям относителен дял на симптоматичните случаи, се 

очаква при преход от висока към ниска ендемичност за определен период да се 

наблюдава и увеличение в случаите, регистрирани в по-големите възрастови групи. 

Такова увеличение в България не е ясно проявено при анализа на тенденциите. 

Едновременно с това там, където при деца и младежи на възраст 0-19 г. подемите в 

заболяемостта са с намаляваща интензивност, при възрастни подемите се 

характеризират с по-висок и по-ранен връх в заболяемостта във втория цикъл на 

разпространение в страната спрямо първия. Като цяло може да се направи заключение, 

че промените в разпространението на хепатит А по възрастови групи за периода 2003-

2017 г. не са значителни, но отговарят на профила, очакван при преход към по-ниска 

ендемичност (9). 

Анализът по пол и възрастови групи дава индикация за разлики в процесите на 

разпространение между групата на децата и младежите от една страна и групата на 

възрастните от друга. През целия период, за който са налични данни по пол (2008-2017 

г.) има статистически значима разлика в заболяемостта между половете с по-голяма 

заболяемост при мъжете. Разглеждането на данните за заболяемост по пол за 

различните възрастови групи, налични за последните 4 години показва, че разликата в 

заболяемостта между половете е значима при възрастните на 20 и повече години, което 

означава, че общата разлика в разпространението по пол най-вероятно се дължи 

основно на процеси, специфични за разпространението на инфекцията при възрастните. 

Данните, с които разполагаме, не позволяват допълнително установяване на причините 

за по-високото разпространение на хепатит А между възрастните мъже. Би могло да се 

каже, че е малко вероятно причините да се дължат на конкретен взрив с определени 

рискови фактори, по-изявени при мъжете, тъй като взривовете по принцип са по-

ограничени във времето, а разлика в разпространението между половете при 

възрастните се наблюдава в период от няколко години. Допълнително в последните две 

години се появява статистически значима разлика в разпространението по пол в една 

малка възрастова група – тази на младежите между 15 и 19 годишна възраст, но две 

години са твърде кратък период, за да се отчете някаква тенденция в разпространението 
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конкретно в тази възрастова група. Установява се обаче, че разликата е сравнително 

голяма. Появата на значима и сериозна разлика в малка възрастова група означава, че 

има рискови фактори, които влияят върху заболяемостта и определят по-висок риск при 

момчетата в тази група. Доколко това е временен феномен ще може да се види в 

бъдеще, като е добре да се отдели специално внимание на проследяване на 

заболяемостта и рисковите фактори при момчетата в тази възрастова група.  

 

2. Основни рискови фактори, влияещи на разпространението на ВХА по области 

При изследванията на факторите, влияещи върху разпространението на 

определено заболяване, най-силните и надеждни методи са проучванията случай-

контрола и кохортните проучвания. И двата вида проучвания разчитат на наличието на 

индивидуални данни за както за случаите, така и за здрави хора от населението, от 

което произтичат случаите. За изследвания период в България данните на национално 

ниво са агрегирани, а провежданите на областно ниво проучвания на взривове 

представляват описателен анализ на взривовете и на случаите в тях, без включването на 

кохорта/контроли и без статистическа проверка на хипотези относно значимостта на 

отделни хипотетични фактори при разпространението на хепатит А.  

При липсата на аналитични проучвания (кохортни/случай-контрол) все пак има 

данни които могат да се използват при установяване на факторите, важни за 

разпространението. Първо, справките за взривове, изпратени до НЦЗПБ за изследвания 

период, дори без да са аналитични проучвания, представляват важен източник на 

информация, тъй като хипотезите за рисковите фактори, издигнати в тези справки, са 

свързани с дългогодишен опит от подобни взривове. В литературния обзор са 

обобщени заключенията на такива справки, от които се виждат редица взривове с 

контактно-битов път на предаване в цели общности с характерно ниски социално-

икономически нива, но се наблюдават и хранителни взривове в заведения за 

обществено хранене и взривове в затворени колективи. На второ място наличните 

данни за заболяемостта от хепатит А могат да се разгледат в контекста на различни 

социално-икономически и други областни показатели, както е и направено тук.  

При корелационния анализ на теснотата на връзката между различни областни 

показатели и заболяемост от хепатит А е установена значима положителна корелация 

между показателите коефициент за раждаемост, относителен дял от населението в 1-4 и 

в 5-8 клас и относителен дял от населението, живеещ под линията на бедност за 

страната (Таблица 3). 
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Таблица 3. Фактори. при които е установена статистически значима корелация със 

заболяемостта от хепатит А за периода 2003-2013 г. 

Фактор 
Коефициент на 

Спирман  
p value 

Коефициент за раждаемост 0,40 <0,05 

Относителен дял от населението в 1-4 клас 0,60 <0,05 

Относителен дял от населението в 5-8 клас 0,44 <0,05 

Относителен дял от населението, живеещ 

под линията на бедност за  
0,60 <0,05 

 

Четирите фактора, идентифицирани като положително корелиращи със 

заболяемостта, са включени в регресионни модели, като в модела, който описва 

връзката най-добре (R
2
=0.59) участват само две от независимите променливи: 

относителен дял от населението в 1-4 клас и относителен дял от населението, живеещ 

под линията на бедност за страната. Tова означава, че за тези два показателя има най-

силна индикация за свързаност със заболяемостта от хепатит А.  

Получените  резултати са сходни с резултатите от изследвания, проведени в 

други страни. Например, има проучвания, при които е установено, че взривове в цели 

общности се дължат предимно на предаването на заболяването между деца (23). В 

други проучвания се демонстрира ясна връзка между нисък социално-икономически 

статус и заболяемост (24) (25) (26). 

Важно е да се отбележи, че определени фактори, които в различни литературни 

източници се свързват с разпространението на хепатит А, не се оказват определящи в 

България. Такива са изследваните инфраструктурни фактори (гъстота на населението и 

свързаност с обществена канализация и пречиствателни станции) и факторите, 

описващи нивото на образованост (нетен коефициент на записване в V-VIII клас и 

относителен дял на възрастното население с висше образование). 
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3. Разработване на алгоритъм за ранни сигнали за вероятни взривове от ВХА 

 

3.1. Избор на променливата, използвана за изграждане на модела 

Седмичните данни за брой случаи със съмнение за хепатит не представляват 

директно броя случаи с хепатит А, но предоставят възможност за ранно наблюдение на 

тенденциите в хепатитите и разпознаване на скокове в броя случаи, които биха могли 

да отговарят на взрив от хепатит А. Една от основните причини да предположим, че 

скоковете в седмичните данни за случаи със съмнение за хепатит могат да съответстват 

с голяма вероятност на скокове в броя случаи с хепатит А е, че хепатит А е най-често 

регистрираният хепатит, както и единственият, при който се наблюдават големи и 

резки скокове в броя регистрирани случаи (Фигура 11). Демонстрираната на Фигура 11 

закономерност в годишните данни за хепатитите неизменно е отразена и в 

оперативните седмични данни за случаи със съмнение за хепатит. 

 

 

Фигура 11. Годишен брой случаи с хепатит А, В, C и D и неопределен хепатит за 

периода 2003-2017 г. в България.  

 

По отношение на седмичните данни, обаче, трябва да се имат предвид някои 

специфики на сигнала. Първо, седмичните данни са оперативни и съдържат и случаи 

със съмнение за хепатит, които в последствие се отхвърлят.  Относителния дял на 

отхвърлените случаи зависи от практиките в звената, отговорни за съобщаването – 

например при някои звена се съобщава незабавно при съмнение за хепатит, а в други се 

съобщава с известно закъснение (няколко дни), което оставя време за уточняване на 
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етиологията и отхвърляне на част от случаите. При агрегирана система за надзор този 

тип забавяне не може да се проследи, но от анализите на системи на надзор с 

индивидуално отчитане на случаите се вижда, че наистина има разлики в регионалните 

практики, като в някои се появява систематично малко забавяне в сигналите дори и ако 

системата изисква незабавно съобщаване (29). Второ, надзорът може да бъде с 

изменчива чувствителност. Например чувствителността често се повишава при вече 

обявен взрив.  Трето, там, където общият брой случаи с хепатит е нисък, малки скокове 

в седмичната регистрация на случаите биха могли да доведат до фалшиво положителен 

сигнал за вероятен взрив. Например, ако в област със сравнително ниска заболяемост се 

проведе скрининг за хепатит В и С в определена седмица, съобщените оперативни 

случаи с хепатит биха се увеличили без това да е резултат от взрив. Комбинацията от 

тези фактори означава, че теснотата на връзката между седмичните данни със съмнение 

за хепатит и реалните случаи с хепатит може да варира по области и във времето.  

За да се оцени доколко теснотата на връзката между седмичните данни със 

съмнение за хепатит и реалните случаи с хепатит А е достатъчна, за да позволи 

използването на седмичните данни за ранни сигнали, първо е направен корелационен 

анализ на теснотата на връзката между тези два вида данни за всички области. 

Установена е статистически значима положителна корелация за всички области, като 

най-силна корелация (коефициент на Спирман ≥0.90) се наблюдава в областите 

Пазарджик, Пловдив, Сливен, Бургас, София-град, Хасково и Ямбол, както и при 

разглеждане на данните общо за цяла България, а най-слаба корелация (коефициент на 

Спирман <80) се наблюдава в областите Благоевград, Велико Търново, Кюстендил, 

Разград и Русе. При областите, в които има по-слаба корелация е възможно 

използването на седмичните данни за ранни сигнали да е свързано с повече фалшиво 

положителни или фалшиво отрицателни сигнали.  

Следващите стъпки в изграждането и проверката на алгоритъма са направени за 

цяла България и за няколко приоритетни области (Сливен, Стара Загора, Хасково, 

Монтана, Пловдив и Видин), в които са наблюдавани значителни взривове и в които 

ранните сигнали за вероятни взривове биха били най-полезни. За тези области са 

разгледани две възможности, както е описано в раздел „Методи“ и демонстрирано в 

Таблица 4, като се установява, че за всяка проверена географска единица по-добрият 

модел е Модел Б, при който критерият на Акайке е с по-ниска стойност. В следствие на 

така проведения анализ е избрано в алгоритъма за ранни сигнали да се включи 

променливата „сбор случаи със съмнение за хепатит за седмиците n до n-3“. 
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Таблица 4. Сравнение на променливите „брой случаи със съмнение за хепатит за 

седмица n” и „сбор от случаите със съмнение за хепатит за седмици n до n-3” като 

заместващи променливи за хепатит А за България и приоритетните области 

 
Модел А

1 
Moдел Б

2 

 

Област IRR
3 

95% ДИ
4 p-

value 
AIC

5 
IRR 95% ДИ 

p-

value 
AIC Избор

6 

Сливен 1,15 1,13 - 1,18 <0,05 1245 1,04 1,04 - 1,05 <0,05 1165 Модел Б  

Стара Загора 1,09 1,07 - 1,11 <0,05 1381 1,03 1,02 - 1,03 <0,05 1329 Модел Б  

Хасково 1,16 1,12 - 1,20 <0,05 1148 1,05 1,04 - 1,05 <0,05 1110 Модел Б  

Монтана 1,41 1,31 - 1,52 <0,05 904 1,10 1,08 - 1,13 <0,05 871 Модел Б  

Пловдив 1,08 1,06 - 1,10 <0,05 1476 1,02 1,02 - 1,03 <0,05 1448 Модел Б  

Видин 1,64 1,32 - 2,03 <0,05 660 1,15 1,10 - 1,21 <0,05 628 Модел Б  

България 1,01 1,01 - 1,01 <0,05 2122 1,01 1,01 - 1,01 <0,05 2064 Модел Б  
1
Модел А включва като зависима променлива месечния брой случаи с хепатит А а като 

независима заместващата променлива „брой случаи със съмнение за хепатит за седмица 

n“; 
2
Модел Б включва като зависима променлива месечния брой случаи с А а като 

независима заместващата променлива „сбор от случаите със съмнение за хепатит за 

седмици n до n-3“; 
 3

Съотношение на честотите, с което се оценява разликата в 

честотата на зависимата променлива между дадена стойност на независимата 

променлива (y) и същата стойност минус 1 (y-1), изчислено с помощта на отрицателна 

биномна регресия; 
4
Доверителен интервал на съотношението. 

5
Критерий на Акайке за 

качество на модела; 
6
Избира се модела с по-ниска стойност на критерия на Акайке (т.е. 

по-висока предиктивна стойност на съответната заместваща променлива). 

 

3.2. Изграждане на варианти на модела  

След като е избрана подходящата променлива, съдържаща седмични данни, 

която най-добре да отразява заболяемостта от хепатит А, може да се премине към 

модел, с който матeматически да се опишат закономерностите в 10 последователни 

години и да се изчислят очакваните извънепидемични стойности за 11-тата година, 

както е описано в раздел „Методи“.  

Изградени са два варианта на модела, които се различават помежду си по 

праговия персентил. В първия вариант праговата стойност, над която данните се 

премахват, е 85-тият персентил, а във вторйя – 75-тият персентил. Начинът по който 

двата подхода се отразяват на модела е демонстриран на Фигура 12, в която е 

представен моделът за Сливен: разликата в праговите персентили не се отразява на 

цикличността, но се отразява на амплитудата в модела, предвиждащ 

извънепидемичните стойности, като при използване на по-висок персентил 

амплитудата е по-голяма. 
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3.3. Сравнение на моделите и избор на подходящ модел 

Двата модела, изградени по този начин, са приложени на данните от всички 

приоритетни области и за България. Разгледани са 5 години – 2013-2017 г., като за 

всяка от годините са предвидени очакваните извънепидемични стойности при 

премахване на 85-тия или 75-тия персентил в периода на изграждане на модела 

(съответно за 2013 г. този период е 2003-2013 г., за 2014 – 2004-2013 г. и т.н.). След 

изграждане на модела с очаквани извънепидемични стойности за всяка от 5-те години е 

създадено правило за сигнали, с което да се получават сигнали в първата, втората и 

третата поредна седмица, в която реалните седмични стойности от дадените години са 

над извънепидемичните. Моделът, приложен на данните от Сливен с очакваните 

извънепидемични стойности е показан на Фигура 13, в комбинация с реалните 

седмични стойности, сигналите, както и съответните стойности на заболяемостта от 

хепатит А към края на месеца за 2013-2017 г.  

При така създадените модели, описващи извънепидемичните стойности за 

периода 2013-2017 г. за България и тестовите области се наблюдават определени общи 

закономерности.  Първо, независимо от използвания подход (85 или 75 прагов 

персентил) моделите на извънепидемичните стойности за всяка година са калибрирани 

въз основа на предходните 10 (т.е. различен период за всяка година) и съответно се 

различават  помежду си. Разликите между годините са основно в амплитудата и общата 

средна стойност и по-малко в цикличността на моделите на извънепидемичните 

стойности (Фигура 13). Този тип вътрешна калибрация във времето е очаквана за 

модели, използващи времеви редици. Разликите в модела между годините се дължат на 

комбинация от промени в надзорните практики, демографски промени, както и на 

включване или изключване на години с висока заболяемост при изместването на 

периода за изграждане на модела. По този начин моделите, разчитащи на времеви 

редици, се считат за адекватно калибриращи се спрямо различни видове тенденции в 

съответната област (30). Второ, и тук се виждат разликите между подхода, използващ 

прагов 85 персентил и този използващ прагов 75 персентил. Модел 1, използващ 85 

персентил се характеризира с по-голяма амплитуда и по-високи средни стойности от 

този, използващ 75-тия персентил. Toва означава, че при модела на очакваните   
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Фигура 12. Предвиждане на извънепидемичните стойности за 2013 г.за Сливен въз 

основа на 10-годишен исторически период (2003-2012 г.). А. Модел 1; Б. Модел 2  

И в двата модела се използват историческите данни от предходните 10 години (2003-

2012 г.). За изграждане на модела се използва сборът от случаите със съмнение за 

хепатит от дадена седмица и предходните три седмици, като се премахват 

епидемичните стойности и се оставят само извънепидемичните.  При Модел 1 

епидемичните седмици се дефинират като седмици със стойности над 85 персентил, а 

при модел 2 – като седмици със стойности над 75 персентил.  
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извънепидемични стойности при 85 прагов персентил може да се очаква сигналите за 

вероятни взривове да бъдат с по-висока специфичност, но с по-ниска чувствителност 

отколкото при 75-тия персентил. Трето, в две области (Монтана и Видин) в голяма част 

от изследвания период както моделът за извънепидемичните стойности, така и 

реалните стойности са много ниски (под 10 случая). Още от визуалния анализ на 

графиките на сигналите на тези области (налични в дисертационния труд) се вижда, че 

е възможно да има повече фалшиви положителни сигнали в в тях (т.е. сигнали за 

вероятен взрив, които не съответстват на взрив). Това показва, че този модел би бил по-

малко точен при ниски стойности.  

За да се съпоставят моделите по отношение на чувствителност, специфичност, 

положителна предиктивна стойност (ППС) и отрицателна предиктивна стойност (ОПС) 

се определят периодите, в които има реални подеми в разпространението на хепатит А 

за периода и се разглежда доколко сигналите, получени от модела, съответстват на 

реални подеми. Подходът е описан в раздел „Материали и методи“, като на Фигура 14 

нагледно е представено изпълнението му за област Сливен при модел с 85 прагов 

персентил. В дадения анализ са идентифицирани 6 периода с епидемични подеми, като 

първият от тях е към края си в началото на 2013 г. и съответно не се включва в анализа, 

тъй като времевия прозорец за ранни сигнали за този епидемичен подем е бил преди 

2013 г. Така са определени 5 сигнални прозореца и 38 месеца без епидемия (Таблица 5). 

За всеки модел и във всеки модел, за всеки сигнал (съответно първа, втора и трета 

седмица над очакваните извънепидемични стойности) е изброено в колко от сигналните 

прозорци има съответния сигнал (верни положителни) и в колко от извънепидемичните 

месеци няма съответния сигнал (верни отрицателни) като съответно са изброени и 

фалшивите положителни и фалшивите отрицателни. Въз основа на това е изчислена 

специфичността, чувствителността, ППС и ОПС, а там, където има налични верни 

положителни сигнали е изчислено и средно колко седмици преди месечния отчет, в 

който се вижда началото на подем от хепатит А, се получават тези сигнали (Таблица 

14 ). По този начин се получават основните показатели, по които могат да бъдат 

сравнени моделите и видовете сигнали за България и за всяка от приоритетните области 

може да бъде избран моделът с най-добра комбинация от показатели. В случая със 

Сливен най-добрият вариант е да се използва Модел 1, като ако се генерира сигнал на 

третата седмица със реални стойности над очакваните извънепидемични стойности, 

чувствителността, специфичността, ППС и ОПС са най-добри (Таблици 5 и 6).  
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Фигура 13. Сигнали, получени при прилагане на А. Модел 1; Б. Модел 2 за 

предвиждане на извънепидемичния седмичен брой случаи за 2013-2017 г. в област 

Сливен. 

За изчисляване на очакваните извънепидемични стойности за всяка от петте години се 

използват историческите данни от съответните предходни 10 години. При Модел 1 

епидемичните седмици от историческия период се дефинират като седмици със 

стойности над 85 персентил, а при Модел 2 – като седмици със стойности над 75 

персентил. 

. 



37 

 

 

 

Фигура 14. Пример за определяне на епидемични и извънепидемични периоди по отношение на разпространението на хепатит А въз 

основа на уточнените месечни данни за случаи с хепатит А за целта на сравнение между моделите за ранни сигнали по отношение на 

специфичност, чувствителност, положителна и отрицателна предиктивна стойност. Използвани са данните от Сливен за 2013-2017 г. и 

очакваните извънепидемични стойности за този период, изчислени при премахване на стойностите над 85 персентил в историческите 

периоди. 
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Таблица 5: Съпоставяне на моделите и сигналите за област Сливен: Изчисляване на 

верните и фалшивите положителни и отрицателни 

Модел Сигнал 
Сигнални 

прозорци 

Месеци без 

епидемия 

Верни 

полож. 

Фалшиви 

полож. 

Верни 

отриц. 

Фалпиви 

отриц. 

1 

1 5 38 5 6 32 0 

2 5 38 5 3 35 0 

3 5 38 5 2 36 0 

2 

1 5 38 5 6 32 0 

2 5 38 5 3 35 0 

3 5 38 5 3 35 0 

 

Таблица 6: Съпоставяне на моделите и сигналите за област Сливен: Сравнителни 

показатели 

Модел Сигнал 
Чувствител

ност 

Специфич

ност 
ППС ОПС Навременност 

1 

1 100 84 45 100 3.2 

2 100 92 63 100 2.2 

3 100 95 71 100 1.2 

2 

1 100 84 45 100 3.6 

2 100 92 63 100 2.6 

3 100 92 63 100 1.6 

* В сиво е подчертани вариантът с най-добра комбинация между сравняваните 

показатели. 

Сравнението, демонстрирано по-горе, е направено за България и за 6-те 

приоритетни области, като повсеместно Модел 1 се откроява като по-качественият 

вариант. За България и областите Хасково и Пловдив най-добрите показатели се 

получават при използване на сигнал „една седмица над очакваните извънепидемични 

стойности“. За област Монтана най-добрите показатели са при сигнал „две седмици над 

очакваните извънепидемични стойности“, а за областите Сливен, Стара Загора и Видин 

най-добри са моделите със сигнал при три седмици над очакваните извънепидемични 

стойности.  Ако се разгледат само най-добрите избрани варианти, чувствителността за 

България е 67% , а по области варира между 67% (област Пловдив) и 100% (всички 

останали области). Средното подобрение в навременността е 5 седмици за България, а 

по области варира между 1,2  и 9 седмици (съответно за областите Сливен и Пловдив). 

Така установените показатели са относително добри и са в диапазона на 

чувствителност и специфичност, докладвани при оценката на вече въведени алгоритми 

за ранно разпознаване на вероятни взривове (31) (32) (33). 

Създаденият по този начин модел и последователността от команди, който 

изпълняват алгоритъма (в програмата STATA), могат да се приложат пилотно за 
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няколко области в България. Важно е при прилагането да има ясна последователност на 

дейностите и да се създаде възможност за регулярно подаване на резултатите от модела 

(сигнали) към съответните области, както и възможност за обратна връзка от страна на 

областите. По този начин от една страна ще бъде възможно да се измери 

чувствителността и специфичността на модела проспективно и в реално време, а от 

друга, да се проучат възможностите за подобрение в модела и приложението му, както 

и това доколко и по какви начини той може да бъде полезен в реални условия. 

Наблюденията от прилагани модели в няколко държави от Европейския съюз показват, 

че моделите обикновено се приемат добре, като в зависимост от условията и държавата 

са от полза за различни елементи от надзора и отговора особено при създаването на 

възможност за по-бързо сътрудничество при оценка на риска, както и за разпознаването 

на взривове, които биха могли при по-традиционен тип надзор да останат неразпознати. 

Независимо от контекста, в който се прилага моделът, се подчертава, че е от особена 

важност сигналите от моделите да бъдат третирани като ранни сигнали за вероятни 

взривове и да бъдат подлагани на анализ и допълнителна проверка, включваща и други 

данни (рискови фактори, по-малки географски зони и т.н.), за да може да се потвърди 

или отхвърли наличието на взрив (34). По този начин моделите за ранни сигнали 

представляват средство за оперативно практическо сътрудничество и обмен на опит 

между различни звена, участващи в надзора на заразните болести. Това сътрудничество 

е косвен положителен ефект, констатиран при прилаганите модели (34) (35). 

 

Изводи 

1. Проучена е динамиката на заболяемостта от хепатит А в България за периода 

2003-2017 г. и е установено наличието на регулярна цикличност на национално ниво с 

два цикъла, продължаващи 5-6 години и по-плавно развиващ се последен цикъл, 

започващ през 2014 г. Проучена е динамиката на заболяемостта от хепатит А по 

области и е установена регулярна цикличност с различна продължителност на циклите. 

Идентифицирани са няколко области (Видин, Пловдив, Стара Загора и Хасково), в 

които има най-сериозни подеми в заболяемостта през изследвания период. 

2. Чрез широко приети международни критерии e oпределено нивото на 

ендемичност по отношение на заболяемостта за България и по области за два 8-

годишни периода (2006-2013 г. и 2010-2017 г.) и е установено, че България както в 

първия, така и във втория период се категоризира като страна със средно ниво на 
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разпространение на хепатит А. По области има комбинация между средно и ниско ниво 

на заболяемост, като в първия период има 21 области със средно 7 с ниско, а за 2010-

2017 г. има 16 области със средно ниво и 12 с ниско. Всички области, преминали от 

средно към ниско ниво на заболяемост, се намират в североизточна България.  

3. Извършена е  статистическа проверка на хипотезата за низходяща тенденция в 

заболяемостта по области, с която се установява, че за България като цяло няма 

значимо намаляване на заболяемостта, но в 11 области се наблюдава значимо 

намаляване. Областите със намаляваща заболяемост имат относително малко значение 

за заболяемостта на национално ниво, която се определя основно от няколко 

приоритетни средноендемични области, при които няма низходяща тенденция.   

4. За сравнение на относителния риск между отделните области е използван 

показателят стандартизирано съотношение на заболяемостта, на основата на който са 

идентифицирани 5 области (Видин, Монтана, Стара Загора, Сливен и Хасково), в които 

в изследвания период относителният риск е достигал стойности над два пъти по-големи 

от тези за страната. Това са области, които могат да бъдат приети за приоритетни както 

при провеждането на общи профилактични мерки, така и по отношение на подобряване 

на капацитета на системата на надзор за навременна идентификация на взривове с 

оглед на бърза реакция при тяхното контролиране. 

5. При направената статистическа проверка на хипотезата за географска 

автокорелация между областите е установена слаба положителна географска 

автокорелация. Това означава, че съседните една на друга области имат подобни нива 

на риск, но за дадена област географската приближеност до област с подобно ниво на 

разпространение не е основен фактор, определящ нивата на разпространение.  

6. При анализа на разпространението на вирусен хепатит А по възрастови групи и 

пол се установи, че при възрастните има статистически значима разлика в 

заболяемостта, с по-висока заболяемост при мъжете. Трябва да се отбележи, че 

анализът по възрастови групи и пол е проведен за малък период -  2014-2017 г., тъй 

като данните по възрастови групи и пол се съобщават от 2014 г.  

7. Чрез проведената проверка на теснотата на връзката между социално-

икономическите показатели и заболяемостта по области са идентифицирани два 

основни фактора, влияещи на разпространението на хепатит А: „относителен дял от 

населението в 1-4 клас“ и „относителен дял от населението, живеещ под линията на 

бедност за страната“. 
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8. Разработен е алгоритъм за ранни сигнали за вероятни взривове от хепатит А, при 

който се използват седмичните данни за брой случаи със съмнение за хепатит и се 

генерират сигнали при първа, втора и трета поредна седмица над очакваните нива на 

заболяемост, изчислени въз основа на регресионен модел, използващ данните от 

предходните 10 години. Изградени са различи варианти на модела и са проведени 

анализи за избиране на подходящите за модела променливи и най-добрия модел, като е 

идентифициран варианта с най-добри показатели чувствителност, специфичност, 

положителна предиктивна стойност и отрицателна предиктивна стойност, който може 

да бъде приложен пилотно в няколко области в България. 

 

Приноси 

Научно-теоретични приноси с оригинален характер 

1. Представени и анализирани са обобщените данни за заболяемостта от хепатит А 

в България и по области през периода 2003-2017 г. Използвани са широко приети 

международни критерии за характеризиране разпространението на инфекцията. 

Проведен е сравнителен анализ на риска по области чрез метода на стандартизираните 

съотношения на заболяемостта. Проведен е и статистически анализ на тенденциите в 

разпространението във времето през изследвания период.  

2. Представени и анализирани са обобщените данни за заболяемостта от хепатит А 

по възрастови групи и пол в България през периода 2003-2017 г. 

3. Данните за заболяемостта по области са поставени в контекста на социално-

икономически и демографски областни показатели, за да бъдат идентифицирани най-

важните фактори, влияещи на разпространението на хепатит А по области в България. 

4. На основата на времеви анализ е изграден модел  за генериране на ранни 

сигнали за вероятни взривове от хепатит А, използващ наличните от надзора в 

България данни. 

 

Научно-приложни приноси 

1. Установени са областите с низходяща тенденция в разпространението на 

хепатит А в България, както и областите, при които има по-големи подеми в 

заболяемостта и по-голям относителен риск. По този начин са идентифицирани 

областите, които могат да се считат за приоритетни по отношение на общи 

профилактични мерки за превенция на разпространението и по отношение на 
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подобряване на капацитета за ранно разпознаване на взривове от хепатит А с цел 

навременно въвеждане на мерки за тяхното ограничаване. 

2. Установени са рискови фактори, които обуславят разпространението на 

заболяването – тези рискови фактори помагат за идентификацията на съответните 

рискови групи, в които е добре да се засилят мерките по превенция. 

3. Изграден е модел за ранно идентифициране на вероятни взривове от хепатит А, 

чието приложение (особено в приоритетните области) би могло да доведе до 

подобряване в навременността на реакцията при взривове. 

4. Моделът за ранно идентифициране на вероятни взривове използва специфичен 

вид данни и е адаптиран към контекста на надзор, разчитащ на агрегирани данни, и при 

който има необходимост от използване на заместваща променлива (седмични данни със 

съмнение за хепатит). По този начин един от по-новите методи за ранна идентификация 

на взривове, изграден по-скоро за употреба в страни с бързо индивидуално 

регистриране на случаите, е адаптиран за приложение в по-слабо развита система за 

надзор на заразните болести. Подходът е приложим и в други системи и за други 

болести, при които надзорът има подобни характеристики. 
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