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Кърлежово преносимите енцефалити (tick-borne encephalitis - TBE) се срещат в
Централна и Северна Европа, Русия, Азия, Далечният Изток и Япония [1-3].
Етиологичният агент е вирус (tick-borne encephalitis virus-TBEV), принадлежащ към
род. Flavivirus на сем. Flaviviridae, който включва също и причинителите на жълтата
треска (Yellow hemorrhagic fever), Денга треската (Dengue hemorrhagic fever), треската
от Западен Нил (West Nile fever) и Японският енцефалит (Japanese encephalitis).
Известни са три субтипа на този вирус: Европейски, Сибирски и Далекоизточен [4].
Тежестта на заболяването зависи пряко от субтипа на вируса [4].
Вирусът на кърлежовия енцефалит (TBEV) се предава на хората чрез ухапване от
инфектирани кърлежи от вида Ixodes ricinus или при консумацията на
непастьоризирано мляко от инфектирани животни [5], обикновено кози, но също така
овце и крави [6]. Инкубационният период е между 2-28 дни, най-често между 7 и 14
дни. По-къс е инкубационният период при ухапани от кърлежи пациенти и
конфектирани с TBEV чрез мляко от заразени животни [5]. От 70% до 98% от
инфекциите с TBEV са субклинични [5]. При клинично манифестираните случаи две
трети от пациентите развиват неспецифични фебрилни симптоми през първата фаза на
инфекцията [5]. Неврологичното разстройство обикновено се изразява в менингит или
менингоенцефалит и се проявява през втората фебрилна фаза на заболяването.
Двойнофазовата фебрилна реакция на пациентите е характерна за Западните субтипове
на вируса, докато пациентите, инфектирани с Източните субтипове на вируса развиват
само монофазно фебрилно заболяване [5]. В България заболяването кърлежов вирусен
енцефалит задължително се регистрира и обявява от 1953 г. но е рядко срещано. За
последните 60 години в България са установени само няколко случая на кърлежови
енцефалити по хората причинявани от ухапвания от кърлежи (tick-borne encephalitis TBE). Отчитайки забележителното нарастване на заболеваемостта от ТВЕ в Европа за
последните 20 години е извършено проучване сред пациенти с остри вирусни
менингити в България за периода 2009-2012 г. Изследвани са 86 случая на пациенти с
вирусни менингити с неизвестна етиология. Остър кърлежов енцефалит бе потвърден
само при 3-ма пациенти. Последният случай е през 2012 г., а другите 2 през 2009г. По
този начин тези пациента се явяват първите потвърдени случаи на кърлежово-

преносими енцефалити (ТВЕ) в България. Рискът от ТВЕ е обясним поради ниската
осведоменост за заболяването на служителите в хуманната и ветеринарната медицина.
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