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През последните години се наблюдава увеличаване на консумацията на морските 

храни, тъй като те съдържат ценни за здравето вещества като витамини и 

полиненаситени мастни киселини. Затова е важно да бъде оценена и тяхната 

безопасност като храна.  

Морските биотоксини се продуцират от някои видове токсичен планктон и могат да 

попаднат в мидите, които използват планктона за храна. При консумация на 

контаминирани с токсини миди те могат да предизвикат остра интоксикация, което 

води до паралитично, амнезиево и диарийно отравяне.  

В ЕС съществуват здравни норми за допустимото съдържание на морските 

биотоксини в двучерупчестите мекотели. При консумация на миди, съдържащи токсини 

над тези норми, настъпва остро отравяне. Ако човек е изложен на ниски концентрации 

на морските биотоксини, но за продължителен период от време, тогава се наблюдава 

хронична експозиция. На такъв риск са изложени например хората, които събират 

миди и често ги консумират. 

По тази причина основната цел на проекта е: 

Определяне на концентрацията на морски биотоксини (фикотоксини) – PSP 

(паралитични токсини), ASP (амнезиеви токсини), DSP (диарийни токсини) в проби 

миди (Mytilus galloprovincialis) и оценка на риска за здравето при консумация на 

миди. 

Основни задачи:  

 Проучване на клинични случаи на отравяне с морски биотоксини – диагноза 

„Tоксично въздействие на отровни вещества, съдържащи се в изядени 

хранителни морски продукти. Отравяне с молюски (T61.2)“. 

 Определяне на морски биотоксини в проби черноморски миди и планктон от 

Северното черноморско крайбрежие 

 Оценка на риска за здравето при консумация на миди 

 Разпространение на резултатите от проекта 

Чрез проучването на медицинска документация на пациенти с тази диагноза за първи 

път се систематизират данни от клиничните случаи, което е от полза за общественото 

здраве, тъй като резултатите допринасят за:  

 Изясняване честотата на този вид отравяне, за да се направи оценка на 

значимостта на този вид интоксикации.   

 Повишаване информираността на обществеността и клиничните специалисти 

относно симптоматиката и възможните нежелани ефекти от консумацията на 

контаминирани миди; 



  
 

Оценката на риска за здравето е направена чрез сравняване на определените 

концентрации на морски биотоксини с нормите в Европейското законодателство, както 

и чрез изчисляване на остра и хронична експозиция при консумация на миди, 

съдържащи токсини.  

В изследването са анализирани проби диви, култивирани миди и планктон от Северното 

Черноморие. През юни 2017 и юни 2018 бяха проведени две научни експедиции с 

ветроходна яхта „Хигия“ на МУ-Варна за вземане на проби планктон и диви миди от 

района на Варненски залив. 

Основни резултати: 

Резултатите показват наличие на токсини, които могат да предизвикат паралитично 

(PSP) и амнезиево отравяне (домоена киселина). Определени са морските биотоксини: 

гониаутоксин-2, домоена киселина, йесотоксин, пектенотоксин-2 и азаспирацид-2. 

Йесотоксин, пектенотоксин-2 и азаспирацид – 2 са регистирани за пръв път по 

Северното Българско Черноморие. 

Домоена киселина се открива в пробите планктон, диви и култивирани миди от пролет 

2017 г., както и в пробите планктон и култивирани миди от зима-пролет 2018 г. В 

останалите сезони токсинът не се открива в анализираните проби.  

Сравнението на резултатите по години показва, че паралитичните се откриват в част от 

пробите от 2017г, но не и в анализираните проби от 2018 и 2019 г. Пектенотоксин – 2 е 

регистриран в проби миди и планктон от всички изследвани сезони. 

Сравнението на токсиновите профили на култивираните и дивите миди показва наличие 

и на петте определени токсина: домоена киселина, йесотоксин, пектенотоскин-2, GTX2 

и AZA-2 и в двата вида проби. Нивата на DA и PTX2 са по-високи при дивите миди в 

сравнение с култивираните миди, докато при YTX се наблюдава обратната зависимост.  
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ОЦЕНКА НА РИСК ЗА ЗДРАВЕТО ПРИ КОНСУМАЦИЯ НА МИДИ 

Безопасността на мидите по отношение на морските биотоксини е оценена чрез:  

 Сравнение на получените резултати за концентрации на токсините с пределно 

допустими стойности, определени в европейските регламенти: съответно остра 

референтна доза (RfD) и Допустим дневен прием (TDI). 

 Изчисление на остра, хронична експозиция на населението по отношение на 

домоена киселина и коефициент на опасност.  

 Определяне на остра експозиция на населението по отношение на YTX, 

пектенотоксини, азаспирациди и паралитични токсини. 

 Експозицията на домоена киселина (амнезиев токсин) е значително по-висока 

през пролет 2017, в сравнение с пролет 2018.  

Тези резултати са в съответствие с данните от проучената медицинска документация, 

които показват липса на клинични случаи със съответната диагноза.  

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

 Нивата на морски биотоксини в диви и култивирани миди е под максимално 

допустимите граници за Европейския съюз.  

 Изчислените остри експозиции са значително по-ниски от референтните 

стойности (ARfD), предложени от EFSA, поради което не се очаква риск за 

здравето при консумация на миди. 

 За превенция на острите отравяния и хронична експозиция е необходимо 

периодично проследяване нивата на токсините в черноморските миди 

 Контролът трябва да обхваща повече места за търговия с миди и контрол на 

биотоксини в диви миди чрез съвременни методи. 

 

ОСНОВНИ ПРИНОСИ: 

Приноси за обогатяване на научните знания: 

 Направена е справка за клинични случаи на отравяне с морски биотоксини в 

клинични бази на МУ-Варна.  

 Разработена е аналитична процедура за пробоподготовка и количествено 

определяне на морски биотоксини в проби миди и планктон.  

 Модифицирани и приложени са течно-хроматографски методи за определяне 

на морски биотоксини в миди и планктон. 

 Получени са систематични данни за концентрацията на различни морски 

токсини (домоена киселина, йесотоксин, пектенотоксин-2 и азаспирацид-2, 

гониаутоксин-2,) в проби диви и култивирани миди от Северното Българско 

Черноморие; 

 Получени са данни за наличието на токсини, образувани от планктон в Черно 

море - домоена киселина, йесотоксин и пектенотоксин-2.  

Йесотоксин, пектенотоксин-2 и азаспирацид-2 могат да се класифицират като 

новопоявяващи се токсини, тъй като за първи път са регистрирани в проби 

планктон от Северното Българско Черноморие.  



  
 

 Направена е оценка на безопасността и риска за здравето при консумация на 

култивирани и диви миди чрез няколко подхода. 

 

Кариерно развитие: 

 Eксперименталните резултати по проекта са част от успешно защитен 

дисертационен труд на гл. ас. Златина Веселинова Петева като член на 

изследователския екип. 

 

Публичност на резултатите: 

 Постигнатите научни резултати са представени на редица научни форуми в 

България и чужбина и са подготвени научни публикации.  
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Участия в научни форуми – екипът на проекта е участвал в 21 научни форума –

подготвени и представени на научни форуми са общо 8 презентации и 14 постера. 
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