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ВЪВЕДЕНИЕ

От древни времена повишената температу-
ра е считана за признак на болест. Нарушенията 
в терморегулацията се наблюдават при всички 
състояния на нарушено равновесие на макроор-
ганизма. Фебрилна реакция има при инфекция, 

възпаление, автоимунен дисбаланс и хормонал-
ни нарушения, неопластичен процес, хематоло-
гични заболявания, паразитози. През годините, с 
подобряването на медицинските познания и усъ-
вършенстването на технологичните диагностич-
ни подходи, случаите на неясни фебрилни състо-
яния (НФС) все повече привличат вниманието на 

Клинични случаи

НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ И ТОКСОПЛАЗМОЗА: НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ И ТОКСОПЛАЗМОЗА: 
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИКЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Баймакова1, К. Плочев1, Й. Димова2, Г. Попов1, Р. Михайлова1 и П. Чобанова2

1Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София
2 Научно-приложен център за военна епидемиология и хигиена, ВМА – София

FEVER OF UNKNOWN ORIGIN AND TOXOPLASMOSIS: CASE REPORTSFEVER OF UNKNOWN ORIGIN AND TOXOPLASMOSIS: CASE REPORTS

M. Baymakova1, K. Plochev1, Y. Dimova2, G. Popov1, R. Mihaylova1 and P. Chobanova2

1Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofi a
2Center of Military Epidemiology and Hygiene, Military Medical Academy – Sofi a

Резюме. Фебрилитетът е основен симптом в медицината. Всяка болестна проява в човешкото 
тяло би могла да протече с повишена температура, като този признак може да бъде водещ и 
основен или съпътстващ останалата клинична проява на болестта. Неясното фебрилно със-
тояние (НФС) е базисен проблем в медицината, загадка, изискваща задълбочен и логичен анализ 
на проблема. Сред редките причини за НФС е инфекцията с Toxoplasma gondii, която предизвиква 
заболяване както при имунокомпетентни лица, така и при случай на имуносупресия. В настоящо-
то проучване са представени три клинични случая на НФС, етиологично уточнени като токсоп-
лазмоза. Клиничните характеристики и лабораторните констелации поставят диагнозата. При 
навременно диагностициране и правилен подход на лечение неясното състояние се изяснява и 
изходът от болестта е доброкачествен.

Ключови думи: неясно фебрилно състояние, Toxoplasma gondii, клиничнo протичане.

Summary. Fever is the main syndrome in the medicine. Each sickness may occur with febrile reaction. It can 
be a leading manifestation of the illness or accompanying other clinical presentation of the disease. Fever of 
unknown origin (FUO) is a basic problem in medicine; it is a mystery that requires a thorough logical analysis 
of the puzzle. Among the uncommon causes of FUO is Toxoplasmosis. Toxoplasma gondii induces infection 
in both the immunocompetent patient and immunodefi cient individuals. We presented three cases with FUO, 
diagnosed as Toxoplasmosis. Clinical presentation and laboratory investigations characterized the illness. 
The unclear status should be cleared and the outcome should be benign if the diagnosis is early and correct 
and the specifi c treatment is applied.

Key words: fever of unknown origin, Toxoplasma gondi, clinical presentation
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медицинската общност. През 1961 г. се поставят 
основите на критериите за НФС от Petersdorf и 
Beeson: 1) фебрилитет над 38.3oС в няколко из-
мервания, 2) продължителност на състоянието 
поне три седмици и 3) диагнозата остава неизяс-
нена след активен диагностичен процес по вре-
ме на едноседмичен престой в болница [16]. 

В резултат от усъвършенстването на меди-
цинската наука и разрастващия се интерес към 
фебрилните състояния се оформят четири ос-
новни групи НФС [11]:

класическо НФС (при имунокомпетентни 
пациенти); 

НФС при HIV инфекция; 
НФС при неутропения; 
 нозокомиално НФС. 
Причините, довели до персистиращия фе-

брилитет, се подразделят на пет категории [13]: 
инфекции; 
неинфекциозни възпалителни заболява-

ния; 
неоплазми; 
 други – разнородни причини; 
 недиагностицирани. 
Процентното съотношение и разпределение-

то по етиологични причини се базират, от една 
страна, на географското разположение и социал-
но-икономическия статус на изследваната нация 
и от друга – на фундаменталните открития и тех-
нологичния напредък в медицината [8, 13]. Въ-
преки това инфекциите остават водеща причина 
за това състояние. В тази категория се включват 
всички специфични и неспецифични инфекциоз-
ни заболявания, причинени от бактерии, вируси, 
фунги и паразити [3-6, 8, 13]. Токсоплазмозата 
фигурира в дългия списък на етиологичните при-
чини за НФС [8, 9, 13, 15]. Тази инфекция се сре-
ща както сред случаите на класическо НФС, така 
също и сред имунокомпрометираните пациенти 
[8, 13, 15]. 

Целта на това проучване е да се представят 
три клинични случая на НФС, етиологично уточ-
нени като токсоплазмоза.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Включващите критерии в настоящата работа 

са базирани на дефиницията за класическо НФС: 
1) фебрилитет над 38.3оС в няколко измервания, 
2) продължителност на състоянието поне три 
седмици и 3) диагнозата остава неизяснена след 
активен диагностичен процес при тридневен пре-
стой в болница или три извънболнични посеще-
ния [11]. Методите, приложени в проучването, са: 

 библиографски метод – за анализ на науч-
ната периодика; 

клиничен метод – базиран на анамнезата, 
статуса и проследяването на болните;

диагностични методи – лабораторни, мик-
робиологични, паразитологични и серологични 
изследвания, изследване на клетъчен и хумора-
лен имунитет, образни методи за верифициране 
на отклонения от нормата.

Изследването за токсоплазмоза е проведено 
в Отделението по паразитология към Научно-
приложен център за военна епидемиология и 
хигиена към ВМА (НПЦВЕХ – ВМА). Използван 
е стандартизиран имунологичен метод ELISA [2, 
15] за откриване на антитоксоплазмени антитела 
от трите класа: IgG, IgM и IgA. Интерпретацията 
на получения резултат се осъществява от лекар 
паразитолог, който назначава необходимата те-
рапия.

РЕЗУЛТАТИ

Клиничен случай № 1
Жена на 25-годишна възраст, студентка по 

правни науки, живееща в столицата на Бълга-
рия. Обитава апартамент, има домашна котка. 
Не съобщава за пътувания в чужбина, няма кон-
такт с други животни, не съобщава за ухапвания 
от членестоноги, отрича консумация на недобре 
термично обработени месо и месни продукти, су-
рово прясно мляко и яйца. Пациентката заболява 
през март 2014 г. с фебрилитет, болки в гърлото 
и шийна лимфаденомегалия. Температурата е с 
максимални стойности до 39оС предимно в сле-
добедните и вечерните часове, добре повлиява-
ща се от антипиретици. Амбулаторно е проведе-
но емпирично лечение с антибиотик от групата 
на цефалоспорините. Като резултат от терапията 
се отчита понижаване на стойностите на темпе-
ратурата до субфебрилни. В диференциално-
диагностичен план поради епидемиологичните 
данни за контакт с котка и лимфаденомегали-
ята са извършени включително и серологични 
изследвания за токсоплазмоза. Амбулаторно 
се установяват завишени стойности на титрите 
на антитоксоплазмените антитела от клас IgG, 
IgM и IgA. Този резултат налага провеждане на 
етиологично лечение със Sulfamethoxazole / Tri-
methoprim 400/80 mg в двукратен дневен прием 
(2 х 960 mg) за период от 14 дни в домашни усло-
вия. В края на април 2014 г. (около една седмица 
след проведената специфична терапия) поради 
персистиране на фебрилитета, адинамията и 
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шийната лимфаденомегалия пациентката е хос-
питализирана в Клиниката по инфекциозни боле-
сти (КИБ) на ВМА – София, за изключване нали-
чието на коинфекция. При постъпването се прие, 
че се касае за клиничен случай на неясно фе-
брилно състояние, което наложи прилагането на 
диагностичен протокол при НФС за установяване 
на причината за фебрилитета. Проведоха се не-
обходимите лабораторни изследвания. От парак-
линиката (табл. 1) се установява лека възпалителна 
активност. От микробиологичните изследвания не 
се изолира причинител и не се доказаха серологич-
ни изследвания за друга инфекция. Отклоненията в 
хуморалния имунитет са представени в табл. 2. Об-
разните изследвания са без отклонения. От парази-
тологичния панел се установяват отново повишени 
титри на имуноглобулините от клас IgG, IgM и IgA за 
токсоплазмоза. Това наложи провеждането на кон-
султация с паразитолог и преценка за лечение. С ог-
лед проведения курс на терапия със Sulfamethoxa-
zole / Trimethoprim 400/80 mg, се предписа лечение 
с Daraprim (Pyrimethamine) 25 mg в двукратен дне-
вен прием (2 х 25 mg) за 14 дни. Отчете се добро 
повлияване на фебрилитета и лимфаденомега-
лията от проведената терапия. Пациентката под-
лежи на диспансерно наблюдение и на контролни 
прегледи от паразитолог. При клиничен случай 
№ 1 се прие наличието на токсоплазмоза – лим-
фожлезна форма в реактивация.

Клиничен случай № 2
Касае се за 35-годишен мъж, военнослужещ 

в Сухопътни войски на Българската армия, жи-
веещ в малък (25-хиляден) град в подножието на 
планина. Обитава къща, консумира домашни зе-
ленчуци, месни и млечни продукти. Няма домаш-
ни любимци, в миналото отглеждал котка. Преди 
8 години е провеждана профилактика с туберку-
лостатици поради положителна кожно-алергична 
проба Манту. В началото на май 2014 г. заболя-
ва остро с фебрилитет, дискомфорт в гърлото, 
трахеално дразнене и суха кашлица предимно 
във вечерните часове. Лекуван амбулаторно с 

препарат от групата на хинолоните без същест-
вен ефект. Поради персистиране на фебрилната 
реакция в продължение на 25 дни, неповлияване 
от терапията и недоказана до този момент ети-
ологична причина се прие, че се касае за НФС, 
което наложи хоспитализацията му в КИБ на 
ВМА – София. Проведоха се пълен обем диаг-
ностични изследвания и консултации. Значимите 
отклонения в параметрите са посочени в табл. 1 
и 2. С оглед съмнението за реактивация на ту-
беркулозната инфекция се осъществиха консул-
тация с пулмолог, проба Манту и имунологичен 
тест за гама-интерферонова активност. Резулта-
тите отхвърлиха тази хипотеза. От образните из-
следвания се обективизира спленомегалия. Осъ-
ществи се високоспециализиран диагностичен 
метод – Positron emission tomography/computed 
tomography (PET/CT), чрез който се установиха 

Таблица 2. Изследване на хуморалния имунитет при пациенти с НФС

Пациент
Показател

Ig G
(6.6-13.5 g/L)

Ig A
(0.9-3.2 g/L)

Ig M
(0.4-2.5 g/L)

Комплемент С3
(0.9-1.9 g/L)

Комплемент С4
(0.2-0.4 g/L)

Пациент 1 8.4 1.93 1.53 2.03 0.28

Пациент 2 11.47 2.08 2.50 2.25 0.30

Пациент 3 11.50 3.19 3.962 1.15 0.39

Таблица 1. Лабораторни показатели при пациенти с 
НФС

Показатели
Пациенти

Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3

WBC
(3.5-10.5 x 109/L) 4.43 9.2 7.31

ESR
(< 12 mm/h – male)
(< 15 mm/h – female)

27 33 8.6

CRP
(0.0-0.5 mg/L) 20.3 24.3 10

AST
(5-40 U/L) 19 33 59.5

ALT
(5-40 U/L) 15 31 50.5

LDH
(208-378 U/L) 395 614 566

Ferritin
(20-300 μg/L) 59 353 361

B2-M
(0.0-2.0 mg/L) 2.0 3.84 2.83
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метаболитно активни шийни лимфни възли, не-
ясна медиастинална метаболитна активност и 
спленомегалия. Проведоха се консултация с хе-
матолог и изследване на клетъчен имунитет за 
търсене на флоуцитометрични данни за олигок-
лоналност. На този етап не се прие вероятността 
за хемопатия. Пациентът подлежи на наблюде-
ние и проследяване от хематолог. Същевремен-
но от бактериологичните методи, серологичните 
и молекулярно-биологични изследвания не се 
установиха данни за активен процес с инфекци-
озна генеза. От паразитологичния скрининг се по-
зитивираха антителата от трите класа (IgG, IgM и 
IgA) за токсоплазмоза. След клинично обсъжда-
не се прие диагнозата токсоплазмоза – остра ре-
активна лимфожлезна клинична форма. Започна 
се терапия със Sulfamethoxazole / Trimethoprim 
400/80 mg в двукратен дневен прием (2 х 960 mg) 
за период от 10 дни. На първия месец след про-
веденото лечение се отчете добро повлияване 
на клиничната симптоматика, спленомегалията и 
тенденция към понижаване на стойностите на за-
вишените параклинични показатели (ESR, CRP, 
LDH, Ferritin, Fibrinogen). Пациентът подлежи на 
диспансерно наблюдение и на консултации от 
паразитолог в амбулаторни условия. 

Клиничен случай № 3

Мъж на 36 години, военнослужещ, живее и 
работи в столицата на България. Обитава апар-
тамент, отрича контакт с членестоноги, живот-
ни и домашни любимци. В свободното си време 
практикува планинарство. Има придружаващо 
заболяване хроничен синуит. Пациентът постъп-
ва в КИБ на ВМА – София, през юни 2014 г. за 
диагностично уточняване по повод НФС. Забо-
лява четири седмици преди настоящата хоспи-
тализация с фебрилитет, токсикоинфекциозен 
синдром и мускулно-ставни болки. От физикалния 
статус се установява хепатомегалия. Проведено 
е амбулаторно емпирично лечение с препарати 
от групите на флуорохинолони и аминопеници-
лини без съществен ефект, като се отчита леко 
понижаване на стойностите на фебрилитета. От 
проведените параклинични изследвания се отчи-
та тромбопения (mean 46 x 109/L), лекостепенна 
цитолиза и завишени стойности на LDH и Ferritin 
(табл. 1). От микробиологичните и серологичните 
изследвания не се установява остра инфекция с 
инфекциозен агент. От паразитологичните изслед-
вания се позитивираха антителата от клас IgM за 
токсоплазмоза. След обстойно обсъждане, въ-
преки наличието на антитела само от клас IgM, 
се предприе започване на етиотропно лечение 

за токсоплазмоза. Проведе се курс на лечение 
със Sulfamethoxazole / Trimethoprim 400/80 mg в 
двукратен дневен прием (2 х 960 mg) за период 
от 10 дни. След проведената терапия се отчете 
клинично подобрение в субективните оплаквания 
на пациента, афебрилно състояние и тенденция 
за нормализиране на лабораторните показатели. 
При клиничен случай № 3 след консултация с па-
разитолог се прие, че вероятно се касае за висце-
рална форма на токсоплазмена инфекция.

ОБСЪЖДАНЕ

В настоящото изследване са докладвани три 
клинични случая на токсоплазмоза: двама па-
циенти с реактивна лимфожлезна форма (кли-
ничен случай № 1 и № 2) и висцерална токсоп-
лазмоза при клиничен случай № 3. При пациенти 
№ 1 и № 2 се наблюдава типична клинична картина 
на болестта при наличието на насочващи епиде-
миологични и клинични данни. Клиничен случай 
№ 3 се отличава от другите два по атипичната си 
симптоматика, неубедителните епидемиологич-
ни данни и серологична констелация. От лабо-
раторните изследвания се наблюдава дискретна 
възпалителна реакция, лимфоцитоза и завиша-
ване на стойностите на LDH и Ferritin при трите 
клинични случая. Тези отклонения подкрепят ди-
агнозата токсоплазмена инфекция [10, 15, 17]. От 
хуморалния имунитет се отчита повишена ком-
плементна защита (табл. 2), която е част от имун-
ния отговор при реактивация на инфекцията [15]. 
Установените лимфаденомегалия и хепатоспле-
номегалия кореспондират с литературните данни 
за токсоплазмоза при имунокомпетентни пациен-
ти [15, 17]. На базата на клиничната форма на 
токсоплазмената инфекцията и имунния статус 
на пациентите се предполага доброкачествен 
ход на протичане на болестта [2, 15, 17]. Според 
съвременните препоръки за лечение на заболя-
ването при пациентите е проведена утвърдена 
схема на етиологична терапия [2, 15, 17], в резул-
тат на която се отчита добър ефект относно воде-
щите клинични симптоми и параклинични показа-
тели, както и намаляване на серотитрите за ток-
соплазмоза. Поради естеството на паразитната 
инфекция пациентите подлежат на диспансерно 
наблюдение от специалист паразитолог и на се-
рологично проследяване на антитяловия отговор 
за преценка на ефекта от терапията и изключва-
не на рецидиви, поради хроничния ход на забо-
ляването [2, 15]. 

Представените три клинични случая са 
част от проспективно проучване на пациенти с 
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НФС, осъществявано в Клиниката по инфекци-
озни болести на ВМА – София [1]. За периода 
01.12.2011-30.06.2014 г. са обследвани 100 паци-
енти с персистиращ фебрилен синдром, като 70 
от тях покриват необходимите критерии за НФС. 
От анализа на резултатите инфекциозната гене-
за е водещата причина на неясното фебрилно 
състояние. Докладваните от нас три клинични 
случая на токсоплазмоза представляват 4.3% от 
всички случаи на НФС от проспективното про-
учване, осъществявано в КИБ на ВМА – София. 
Тези резултати са сходни с данни, съобщени от 
други автори (табл. 3). Според литературната 
справка броят на пациентите с токсоплазмена 
инфекция при НФС е малък и варира в рамките 
от 1 до 4 случая на клинично проучване [7, 10, 12, 
14, 18]. Прави впечатление, че тази паразитоза, 
установена при класическо НФС, т.е. при имуно-
компетентни пациенти, превалира сред страни от 
Югоизточна Европа. Обяснението за тази наход-
ка вероятно се крие в социално-икономическия 
статус на населението, климатичните особености 
и географското разположение на страните.

В заключение бихме могли да кажем, че при 
наличие на: а) ясен алгоритъм с утвърдени в 
практиката модули за действие при НФС [3, 6, 9, 
13], б) активно търсене на етиологичната причи-
на за състоянието, както и в) добра колаборация 
между клиничното звено и лабораторния сектор, 
неясният фебрилен синдром може да бъде етио-
логично уточнен. При обследването на пациенти 
с НФС винаги трябва да се търсят както атипич-
ни форми на превалиращите заболявания, така 
и типични клинични форми на редките болести, 
довели до персистиращ фебрилитет. 
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