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Коронавируси
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Коронавируси

• Диаметърът на коронавирусите е 120 nm (80-
160). Обвивката на вируса се състои от двоен 
липиден слой, където се намират 
структурните протеини - M, E и S. Подгрупата 
на коронавирусите (особено членовете на 
подгрупа А бета-коронавирус) имат и 
повърхностен хемаглутинин (HE). 
Нуклеокапсидът се формира от копия на 
нуклеокапсид протеин (N), които са свързани 
с едноверижна РНК. Вирусът се размножава 
в цитоплазмата на инфектираната клетка. 

• Във външна среда вирусът се разрушава при 
температура 56 °С приблизително за 10-15 
мин.

• Като причинители на заболявания при човека 
коронавирусите  са открити за първи път в 
края на 60-те години на 20 век. 
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• SARS-CoV-1

• Human coronavirus 229E (HCoV-229E)

• Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63)

• Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43)

• Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)

• Middle East respiratory syndrome-related coronavirus 

(MERS-CoV)

• Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2)
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Към днешна дата седем коронавируси имат

способността да причиняват заболявания при хората.

Четири са ендемични и обикновено причиняват леко

заболяване.



Коронавирусни заболявания

Болест Причинител Идентифициран Детайли 

Avian infectious bronchitis

Птичи инфекциозен бронхит
avian coronavirus (IBV) 1920s (изолиран1938) Произхожда от Северна Америка.  

Transmissible gastroenteritis

Трансмисивен гастроентерит

Transmissible gastroenteritis 

virus (TGEV)
1965 (описан 1946)

Причинява заболявания при

свине, котки, и кучета

Простуда, пневмония, бронхиолит
Human coronavirus 229E (HCoV-

229E)
1930s (изолиран 1965) Вероятно произхожда от прилепи. 

Плъхов енцефалит
JHM (named after John Howard 

Mueller), a murine coronavirus[11] 1949

Остра инфекциозна диария
Porcine epidemic diarrhea 

virus (PEDV)
1971

Причинява епидемични взривове 

през 1972 г. и 1978 г., 2010 г., 2013 

г., 2014 г. и 2015 г. 

Severe acute respiratory 

syndrome (SARS)

Тежък остър респираторен синдром

Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus (SARS-CoV), a strain 

of SARSr-CoV

2002

Причинява епидемията отТОРС 

2002–2004 г. Вероятно произхожда 

от подкови прилепи.

Простуда
Human coronavirus HKU1 (HCoV-

HKU1)
2004 Произхожда от Хонконг

Респираторна инфекция
Human coronavirus NL63 (HCoV-

NL63)
2004

Произхожда от Амстердам, 

Холандия. Вероятно резервоар са 

трицветни прилепи.

Middle East respiratory 

syndrome (MERS)

Близкоизточен респираторен 

синдром

Middle East respiratory syndrome–

related coronavirus (MERS-CoV)
2012

Причинява епидемии през 2012, 

2015 и 2018 г. Вероятно 

произхожда от Близкия изток, гр. 

Джеда. 

Porcine diarrhea

Свинска диария
HKU15 2014 Открит в Хонконг. 

Coronavirus disease 2019 (COVID-

19)

Тежък остър респираторен синдром

SARS-CoV-2, a strain of SARSr-CoV
2019

Причина за продължаващата 

пандемия от COVID-19. 

Произхожда от Ухан, Китай,

вероятно от подкови прилепи, 

панголини или и двете.
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SARS-CoV-2

Covid19

*27.11.

MERS-CoV SARS-CoV

Първи идентифициран 

случай

Декември 

2019

Юни 

2012

Ноември 

2002 

Локализация на първи

идентифициран случай

Wuhan, 

China

Jeddah,

Saui Arabia

Shunde,

China

Средна възраст 56 56 39.9 

Възраст Вс.възрасти 14–94 1–91 

мъже:жени  1.6:1 3.3:1 1:1.25 

Потвърдени случаи 60,251,496* 2494 8096 

Смъртни случаи 1,418,617* 858 744 

Леталитет 2.4% 37% 10% 

Медицински персонал 8% 9.8% 23.1% 

Симптоми

Треска 87.9% 98% 99–100% 

Суха кашлица 67.7% 47% 29–75% 

Диспнея 18.6% 72% 40–42% 

Диария 3.7% 26% 20–25% 

Зачервено гърло 13.9% 21% 13–25% 

Изкуствена вентилация 4.1% 24.5% 14–20% 
7

https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeddah
https://en.wikipedia.org/wiki/Shunde
https://en.wikipedia.org/wiki/Dyspnea
https://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea


8

Тежкият остър респираторен синдром ( ТОРС ) е заболяване,
което се характеризира с остро начало, повишена температура,
разтрисане, общо неразположение, главоболие, световъртеж,
миалгия, суха, непродуктивна кашлица, задух, хипоксия,
дихателна недостатъчност и рентгенологична находка, сочеща
интерстициална пневмония или остър респираторен дистрес
синдром при отсъствие на алтернативна диагноза.

ТОРС е ново инфекциозно заболяване, възникнало за първи път
през ноември 2002г. в Южен Китай и разпространило се
последствие в 29 държави от Европа, Азия, Северна и Южна
Америка, Африка и Австралия. Официално от ноември 2002г.
до 31 юли 2003г. са съобщени общо 8273 случая (5328 в Китай и
Хонг Конг), от които 775 с летален изход. След този период се
регистрират спорадични случаи на заболяването.

ТОРС (SARS (SARS-CoV)

https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus
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ТОРС / SARS (SARS-CoV)
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ТОРС / SARS (SARS-CoV)
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Инкубационният период на заболяването е 2 – 7 дни, много рядко до
10 дни

В клиничното протичане на ТОРС различаваме три фази:

◼ Първа фаза – фебрилен период на заболяването: повишена
температура > 38oC, втрисане, главоболие, общо неразположение,
мускулни болки, леки катарални промени на горните дихателни
пътища. Отсъстват: обриви, неврологични и стомашно-чревни
прояви.

◼ Втора фаза – респираторна фаза - след 3 – 7 дни – засягане на
долните дихателни пътища: суха кашлица, диспнея с възможна
хипотермия.

◼ Трета фаза –възниква около 8 дни след началото на клиничната
симптоматика и се характеризира със задълбочаване на
симптоматиката от страна на респираторния тракт като при 10-
20% от болните се налага интубация и механична вентилация.
Възможно е поява на водниста диария.

Леталитетът е около 3-10%.

ТОРС (SARS)
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Източник на инфекция:

◼ Източник на инфекция са болни животни, птици,

хора, като първостепенна е ролята на болния човек.

До този момент не е уточнено наличието на

рековалесцентни и здрави носители. Болните са с

подчертана контагиозност през периода на

клиничното проявяване на заболяването – фебрилитет

и кашлица. Не е известно колко време преди и след

стихване на клиничните прояви болните могат да

отделят причинителя и да предават инфекцията.

ТОРС (SARS)
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Механизъм на предаване:

◼ Най-вероятен механизъм на предаване е въздушно-
капковият, при непосредствен или близък контакт с
болния. Наблюденията по време на възникналите
локални епидемии показват, че що се отнася до
професионалната структура на заболелите,
медицинският персонал съставлява между 19 и 57%
от всички случаи. Допуска се контактен път на
предаване чрез контаминирани с вируса предмети. .
Доказването на причинителя в питейни и канални
води и на вирусна РНК в изпражнения е основание да
се допусне значението на фекално-оралния механизъм
на предаване.

ТОРС (SARS)
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◼ Възприемчивостта към заболяването при хората е

всеобща. Статистическите данни показват, че най-

засегнати от инфекцията са здрави възрастни между 25 и

70 години (малко са случаите сред деца под 15 години).

◼ Имунитета е краткотраен, предпазва от реинфекция от 1

до няколко години, като през това време организмът

остава чувствителен и уязвим към други близкородствени

щамове.

ТОРС (SARS)
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БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ -

КОРОНАВИРУС

(MERS-CoV)

Близкоизточният респираторен синдром (MERS) е вирусно респираторно

заболяване, причинено от нов коронавирус (MERS-CoV), изолиран за първи

път в Саудитска Арабия през 2012 г.

16



БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ -

КОРОНАВИРУС

(MERS-CoV)

◼ Първите случаи на инфекция с този вирус датират от март/април

2012 г., когато в обществена болница в гр. Зарка, Йордания, са

регистрирани 11 епидемиологично свързани случая на тежки

пневмонии (8 от тях са медицински персонал). За двама от

пациентите по-късно се установява, че са инфектирани от нов -

коронавирус, наречен MERS-CoV. Вирусът е изолиран за първи

път при двама пациенти от Саудитска Арабия и Катар, развили

през юни и септември 2012 г., съответно, тежко протичаща

пневмония и бъбречна недостатъчност.
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БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ -

КОРОНАВИРУС

(MERS-CoV)

◼ Засега не е установен естественият резервоар и източникът

на инфекция при хора, както и типът на трансмисия.

Лабораторни изследвания показват, че камилите могат да

се инфектират с този вирус, но все още не е проучена

тяхната (и на др. животни) роля в разпространението на

вируса. СЗО препоръчва мони- ториране на пациентите с

остри респираторни забо- лявания, имащи директен или

индиректен контакт със страни от Близкия Изток, особено

на пациентите с тежки прогресиращи респираторни

заболявания, неподдаващи се на лечение.
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БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ -

КОРОНАВИРУС

(MERS-CoV)

◼ Клиничните прояви на инфекцията с MERS-CoV варират от

асимптомни форми или грипоподобни симптоми до тежка

пневмония, остър респираторен дистрес синдром (ARDS) с шок,

мултиорганна недостатъчност и смърт. Инкубационният период е

средно 5 дни, но може да продължи до 2 седмици. Заболяването

започва обикновено с фебрилитет, кашлица, втрисане, възпале-

но гърло, миалгия и артралгия, последвани от диспнея и бързо

прогресираща пневмония, често изискваща интензивно лечение.

При някои пациенти е наблюдавана коагулопатия или

перикардит. Повръщане , диария и остра бъбречна

недостатъчност доминират при лица с имунен дефицит. Почти

всички пациенти проявяват респираторна симптоматика; около

44% развиват пневмония, 12% – ARDS. Лечението е

неспецифично, поддържащо.
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БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ -

КОРОНАВИРУС

(MERS-CoV)

◼ Анализът на гените на MERS-CoV показва 99% ге- нетична

хомология с коронавируси по прилепите. За

коронавирусите е характерно, че с лекота прескачат

междувидовата бариера. Важно е да се отбележи, че въпреки

сходството в клиничната симптоматика, MERS-CoV е

генетично различен от SARS-CoV.

◼ Докато SARS-CoV се предава много лесно от човек на

човек, при MERS-CoV не е установена продължителна

трансмисия при хора. Съществуват доказателства за

ограничено предаване на инфекцията от човек на човек

вътре в семействата и в болниците.

2020
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БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ -

КОРОНАВИРУС

(MERS-CoV)
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SARS-CoV-2

◼ Причинителят на COVID-19, SARS-CoV-2 е родствен 

с оригиналния SARS-CoV.

◼ Предполага се, че има зоонозен произход.

◼ Генетичният анализ разкрива,че е свързан с род 

Betacoronavirus (subgenus Sarbecovirus (lineage B)) и с 

два щама, изолирани от прилепи.

◼ COVID-19 е ново инфекциозно заболяване, 

възникнало за първи път през декември 2019 г. в 

Китай, гр. Ухан , административен център на 

провинция Хубей.



Китай    COVID-19 
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SARS-CoV-2

◼ Вирусът е устойчив на изсушаване и се съхранява 

продължително време при температура около 4 градуса 

или по-ниски температури (отрицателни). При стайна 

температура резистентносста му във външна среда е 2-10 дни. При 56 

градуса-устойчивост до 30 минути.

◼ Високата   температура  (над 60 градуса) и етанол (65-

70%) убиват коронавирусите в рамките на около половин 

минута.



COVID-19

◼ Източник на инфекция е болен човек или заразоносител. 

◼ Механизъм на предаване

*въздушно-капков (вирусите се отделят във външната 
среда по време на кашлица, говорене или кихане).

*поради известната издръжливост на вируса във 
външна среда, той може да се предаде и по контактно-битов 
път (посредством ръце и контаминирани предмети)

*допуска се (?) и фекално-орален механизъм на 
предаване

◼ Инкубационен период: 2-14 дни, рядко до 24 дни



Температура/Треска 87.9% 

Суха кашлица 67.7% 

Умора 38.1% 

Храчки 33.4% 

Аносмия (загуба на 

обоняние) 
15–30%

Апнея  18.6% 

Мускулни и ставни болки 14.8% 

Зачервено гърло 13.9% 

Главоболие 13.6% 

Втрисане 11.4% 

Гадене /повръщане 5.0% 

Назална конгестия 4.8% 

Диария 3.7–31%

Haemoptysis 0.9% 

Конюнктивит 0.8% 

COVID-19
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Нови идентифицирани случаи на COVID-19 седмично 

за водещите 7 региона в света.
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Разпространение на COVID-19 в EC
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Разпространение на COVID-19 в България.

Брой новозаразени на седмица.
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Разпространение на COVID-19 в България. Брой 

новозаразени на месец.
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Разпространение на COVID-19 в България. Положителни 

резултати от изследвани (%).
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Разпространение на COVID-19 в България. Брой смъртни случаи на месец.
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Разпространение на COVID-19 в България.

Брой оздравели на месец
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Разпространение на COVID-19 в България по области *27.11.
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