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Въведение
В настоящата статия се разглеждат

причините за заболяването криптоспо-
ридиоза, формите на проявление и
начина за предотвратяване на заболя-
ването, предизвикано по воден път.
Криптоспоридиите (Cryptosporidium)
са едни от най-честите водни патоге-
ни. Ниската им инфекциозна доза,
малките им размери, удължена прежи-
вяемост във влажна среда и екстремна
хлорна толерантност ги прави подхо-
дящи за предаване чрез замърсени
питейни води и води за рекреация [1].
Криптоспоридиозата е в списъка на
заразните и паразитни болести, които
подлежат на задължителна регистра-
ция, съобщаване и отчет (Приложение
№ 1 към Заключителните разпоредби
на наредбата за изменение и допълне-
ние на Наредба № 21 от 2005 г. за реда
за регистрация, съобщаване и отчет на
заразните болести, Обн. ДВ бр. 56 от
2014 г.).

Заболяването криптоспоридиоза
– причинители и симптоми

Криптоспоридиозата (Cryptospori-
diosis), е протозойно заболяване, което
протича асимптомно и най-често като

остър гастроентерит, а по-рядко – като
колит. Криптоспоридите са изолирани
за първи път от Tyzzer (1907) в сто-
машно-чревния тракт на лабораторни
мишки. Заболяването при теле е
описано за първи път през 1971 г., а у
човека – при 3-годишно момиченце от
САЩ през 1976 г. [1]. Заразяването на
водна основа се потвърждава за първи
път през 1984 г. [4]. През 1993 г. в Ми-
луоки, САЩ, заболяват 400 000 жите-
ли, заразени чрез питейната водоснаб-
дителна система. Актуалността на
тази паразитоза изключително нараст-
ва след определянето й от СЗО като
индикаторна за СПИН, както и с вклю-
чването й в групата на агентите за био-
тероризъм през 2002 г. [2]. 

Инфекциозността на Cryptosporidi-
um ооцистите е сравнително висока.
Изследвания върху здрави доброволци
показва, че поглъщането на по-малко
от 10 ооцисти може да доведе до
инфекция [4].

Cryptosporidium е вътрешноклетъ-
чен паразит със сложен цикъл на
живот, включително с полова и безпо-
лова репликация. Дебелостенни
ооцисти с диаметър 4-6 μm се
изхвърлят с фекалиите (Фиг. 1). 

ЗАПЛАХА ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО КРИПТОСПОРИДИОЗА ПО
ВОДЕН ПЪТ

THREAT OF DISEASE CRYPTOSPORIDIOSIS 
IN WATERWAY

Hristo Dobrev, SOLVO Ltd
Galia Bardarska, GWP-Bulgaria

Summary: This article discusses the causes of the disease Cryptosporidiosis, forms of
expression and ways to prevent disease caused by waterway. Cryptosporidium are one of
the most common water pathogens. Their low infectious dose, small size, extended sur-
vival in a humid environment, and extreme chlorine tolerance makes them suitable for
transmission through contaminated drinking and recreation water.

Христо Добрев, СОЛВО ООД
Галя Бърдарска, GWP-Bulgaria
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Криптоспоридиите са около 13
вида, като причинители на човешките
инфекции са предимно C. hominis и C.
parvum - генотипа на добитъка. Други
видове криптоспоридии рядко пред-
извикват инфекции. Голям брой
животни са източник на C. homi-
nis/parvum.  Битовите и животински

отпадъчни води (особено на млади
животни) са най-значимите източ-
ници на инфекциозни организми за
човека. Измерени са концентрации на
ооцисти от порядъка на 14 000 броя в
литър непречистена отпадъчна вода и
5800 броя в литър повърхностна вода
(Фиг. 2) [4]. 

Фиг. 1. Микроскопски снимки на Cryptosporidium

Фиг. 2. Брой на Cryptosporidium oocysts в литър повърхностна вода от взети 
10 810 проби в 13 развити страни
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Ооцистите могат да оцелеят в
продължение на седмици или месеци в
прясна вода. Cryptosporidium ооцисти
са били открити в много питейни
водоснабдителни системи. Въпреки
това, в повечето случаи, има малко
информация за това дали инфекциозни
видове спрямо човека са присъствали.
Най-съвременните техники за стан-
дартни анализи осигуряват инди-
ректно измерване на опасността от
заразяване. 

Основният механизъм на заразява-
нето с криптоспоридиоза е фекално-
орален. Фактори на предаването са
замърсените с дебелостенни (спорули-
рали) ооцисти вода, ръце, хранителни
продукти, плодове, зеленчуци, почва и
др. Криптоспоридиозата е зооантропо-
нозна протозооза. Основен източник
на заразата са над 40 вида животни
(бозайници, птици, влечуги, риби), а
така също и човекът (болен или пара-
зитоносител), които отделят с фекали-
ите си ооцисти, съдържащи инвазио-
способни спорозоити. От домашните
животни причинител на крипто-
споридиозата са: телета, агнета, овце,
кози, прасенца, зайци, кучета, котки,
коне и гризачи. Над 30% от полските
мишки са носители и отделители на
ооцисти. Инвазирането се осъществя-
ва чрез следните пътища: хранителен
(най-често чрез млякото), воден или
контактно-битов (контакт с болни:
животно или човек). По-рядко е преда-
ването по въздушно-капков път чрез
храчките (или аспирация в дихателни-
те пътища при повръщане) с развитие
на белодробна криптоспоридиоза, и по
полов път (анално-орален) при
хомосексуален и хетеросексуален
контакт [1]. 

Криптоспоридиозата може да про-
тече асимптомно (цистоносителство)
или с гастроентероколитен синдром.
Тежестта на заболяването и клинич-
ната картина са в пряка зависимост от
имунологичното състояние на пациен-
та. Инкубационният период обикнове-
но варира между 4 и 28 дни, но най-
често при имунокомпетентни лица
заболяването се проявява след 4–12
дни. Водещ е гастроентеритният син-
дром със субфебрилна температура,

гадене, повръщане, коремни болки и
умерена профузна диария с 5–10 дефе-
кации на денонощие. След 1–2 седми-
ци настъпва спонтанно отзвучаване на
симптомите. При имунокомпро-
метираните лица (с вроден или придо-
бит имунодефицит, с остра левкемия,
третирани с имуносупресанти, хипо-
гамаглобулинемия и СПИН) крипто-
споридиозата протича тежко и продъл-
жително (6-8 седмици и повече).
Досега не е открит сигурен анти-
протозоен препарат, който да прекрати
ендогенното развитие на паразита. За
етиологично лечение се препоръчват
медикаменти от групата на макроли-
дните антибиотици [1].

Криптоспоридиоза в България
В България заболяването е наблю-

давано за първи път през 1984 г. при
телета с хронична диария, а при хората
през 1989 г. [1]. Криптоспоридиоза в
България е диагностицирана сред
лица, завръщащи се от тропически
страни, болни от СПИН, сред здрави
деца от селски райони (3,89 %) и
животновъди (1,41 %). В Пловдив е
описана и фамилна криптоспоридиоза
сред имунокомпетентни лица (съпруг
и съпруга), които през 2014 г. по време
на екскурзия до Гърция са консумира-
ли прясно козе мляко. През периода
2002-2015 г. от изследваните парази-
тологично за криптоспоридиоза 4806
лица с положителен резултат са 19
(0,39 %), от тях 6 са с HIV. Най-висок
екстензитет на Криптоспоридиозата е
установен през 2012 г. (1,61 %). Пара-
зитологична диагностика за тази
паразитоза е извършена само в 8
области на страната, като най-често тя
е осъществявана от НРЛ при НЦЗПБ, а
напоследък – в някои РЗИ (София-
град, Перник и Пловдив). Тревожен е
фактът, че през 2015 г. изследвания за
Криптоспоридиоза са извършени само
в София-град и в Пловдив на изключи-
телно малък брой хора [1].

При липсата на специфична про-
филактика диагностиката е основа за
успешния надзор и контрол над
Криптоспоридиозата. Наложително е
да се повишат вниманието и изследва-
нията за чревни паразитози сред
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населението в региони, претърпели
наводнения (особено за областите
Враца, Варна, Добрич, Хасково и
Ямбол) [1].

Криптоспоридии във води и
контрол

Ролята на питейната вода в преда-
ването на Cryptosporidium, включител-

но и при големи епидемии, е
категорично установена [4]. Ето защо
е важно идентифицирането и отстра-
няването на тези организми. 

Cryptosporidium се приема като
патогенен референт. Криптоспоридии-
те присъстват дори и в съвсем чисти
води (Таблица 1) [3].

Ооцистите са изключително устой-
чиви на окисляването с хлор, но
изследвания на базата на анализи за
инфекциозност показват, че УВ-об-
лъчването дезактивира ооцистите. В
рамките на плана за обезопасяване на
питейните води с цел потенциално
намаляване на риска от Crypto-
sporidium трябва да се включат мерки
относно превенцията от замърсяване-

то на водоизточниците от човешки и
животински отпадъци, адекватно пре-
чистване на суровата вода за питейно-
битови цели и защита на питейната
вода до водопотребителя. Поради от-
носително малкия си размер, ооцис-
тите не се отстраняват чрез конвенци-
оналните системи на пречистване.
Изискват се конкретни измервания
при определяне на най-подходящия

Таблица 1. E.coli и Criptosporidium във водосбори с различна замърсеност

*Водосбор извън населено място и без производствена дейност като земеделие – съществува дива
природа
**Водосбор с малки и разпръснати населени места и земеделска дейност – няма директно
влияние от човешка дейност и отпадъчни води на водовземането, но съществува дива природа
*** Водосбор със села и развито земеделие – битовите води се пречистват и няма директно
влияние спрямо питейните води 
****Водосбор с малки градове, села и развито земеделие – събиране и пречистване на битовите
води, преливащите дъждовни води и оттичащите се води от земеделието не влияят на питейното
водовземане.
*****Водосбор с много урбанизирани територии и интензивно земеделие – отпадъчните води се
събират и пречистват преди заустване
******Водосбор с големи урбанизирани територии и интензивно земеделие – най-общо
отпадъчните води не се пречистват  и/или има постъпване на торове във водосбора, което може да
се отрази на питейното водовземане.
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начин на тяхното пречистване за всеки
отделен случай. 

Основните препоръки към ВиК
операторите са следните [5]:
– при експлоатацията на бързите

филтри трябва да се избягват резки
колебания на подаваното водно
количество, за да няма премина-
ване на отложения от филтърния
пълнеж в пречистената питейна
вода; 

– бързите филтри не трябва да се
пускат след спиране без проми-
ване;

– след почистване бавните пясъчни
филтри не трябва да се въвеждат в
експлоатация без адекватен
“период на зреене”;

– бай-пасирането на част от суровата
вода преди нейното пречистване
трябва да се избягва;

– водопречиствателните съоръжения
трябва да бъдат управлявани по
всяко време по начин, който свежда
до минимум мътността в пречисте-
ните питейни води;

– за всички водоснабдителните сис-
теми, при които Cryptosporidium
може да е с висок риск, контролът
трябва да включва непрекъснато
измерване на мътността на изхода
на всеки филтър и на питейната
вода при крана на потребителя;

– сертифицираните лаборатории за
определяне качеството на питейна-
та вода трябва да са оборудвани с
апаратура за измерване на мътност
със стойност по-ниска от 0.1 NTU и
за определяне на брой частици.

Изискванията за качеството на
пречистената питейната вода в Англия
и Уелс е не повече от един ооцист в 10
литра на базата на непрекъснато
вземане на проби в количество 1000
литра пречистена вода на ден [6]. В
САЩ изискванията са най-строги
спрямо Cryptosporidium в питейната
вода – нула. 99 % отстраняване след
филтриране,  докато при липса на фил-
трация се прилага строг мониторинг
на Cryptosporidium при водоизточника.
При конвенциалните схеми на пречис-
тване или директна филтрация мът-
ността не трябва да превишава 0,3

NTU в поне 95 % от пробите месечно
[7].

Заключение
Направеният преглед за възможен

риск от заразяване с Cryptosporidium
ооцисти по воден път изисква:
– допълване на действащата наредба

в страната за качеството на водите,
предназначени за питейно-битови
цели;

– използване на подходящи техноло-
гии, съоръжения и химически про-
дукти за постигане на стойности на
мътността на пречистената питей-
на вода в порядъка 0,0 ÷ 0,3NTU,
за да се постига отстраняване на
ооцисти.
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